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Documento  

Juvencio Guila Especialista de HSST    

Aprovado por  Kallie Calitz Chefe Executivo – Seguranca Corporativa   

Aprovado por  José dos Santos Director : Vodacom Moçambique   

1 Objectivo ۩ 

Garantir o cumprimento da Lei de Trabalho 23/ 2007 da República de Moçambique, Capitulo VI Higiene, Padrões de Saude 
e Segurança  dos Trabalhadores e seus Regulamentos, Padrões do Grupo Vodacom, Padrões do Grupo  Vodafone, Boas 
Práticas, e outros Diplomas Ministeriais relevantes da República de Moçambique. Este manual de procedimentos vai cobrir 
o seguinte:  

 

Índice: 

1. Objectivo 

2. Manual de Saúde Ocupacional e Procedimentos de Segurança Conteúdo (s) /Resultado (s)  

3. Abordagem  
 

4. Administrativo 
4.1 Critério de Fixação de Severidade  
4.1.1 Avaliação de Risco  
4.2 Nomeações  
4.3 Representantes de Saúde e Segurança e Comissões  
4.4 Controlo do Empreiteiro  
4.5 Obras  Quentes nas Instalações da  Vodacom   
 

5. Equipamento de Saúde e Segurança e Instalações  
5.1.1 Equipamento de protecção Pessoal  
5.2 Primeiros Socorros  
5.3 Armazenagem e Uso de Líquidos Inflamáveis  
5.4 Deposito de Objectos 
5.5 Escadas  
5.5.1.1 Pré-requisitos e Ferramentas para Escalar Mastros e Torres/Uso de equipamento  

 Terreno  

 Mecanismo de ajuste  

 Cumprimento do terreno  

 Terminal    

 Junção  
5.5.1.1.1 Espinha  
5.5.1.1.2 Escada espinal   
5.5.1.1.3 Antena espinal   
5.5.1.1.4 Arnês de segurança de corpo inteiro  
5.5.1.2 Correias primárias/Correias secundárias  
5.5.1.3 Sistema de Anti-queda  

 

Continuação do índice  
 
5.5.1.3.1 Anti-quedas comandado sobre uma linha de ancoragem flexível  
5.5.1.3.2 Anti-quedas comandado  
5.5.1.3.3 Linha de ancoragem flexível  
5.5.1.3.4 Linha de ancoragem rígida  
5.5.1.3.5 Absorvente de energia  
5.5.1.3.6 Elemento de Dissipação de Energia  
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5.5.2 Abreviaturas   
5.6 Andaime  
 

6. Mecânica  
6.1 Máquina de Segurança Geral e Protecção de Maquina  
6.2 Máquinas e Mecanismo de Içamento   
6.3 Desenho e Construção   
6.4 Elevadores e Escadas giratórias  
6.5 Vasos Sob Pressão  

7. Electricidade  
7.1 Segurança de Trabalho em Instalações Eléctricas de Corrente Alternada 
7.1.1 Aplicabilidade   
7.1.2 Abreviatura   
7.1.3 Definições   
7.1.3.1 Trabalho de Instalação e Electricista de Instalação  
7.1.3.2 Instalações Especializadas  
7.1.3.3 Certificado de Cumprimento de Requisitos de Electricidade  
7.1.3.4 Certificado de Cumprimento   
7.1.3.5 Construção   
7.2 Maquinarias Eléctrica e Fechaduras Mecânicas  
7.3 Ferramentas Eléctricas Portáteis e isqueiros 

  

8. Saúde 
      Substâncias químicas perigosas 
      Eliminação de substâncias químicas perigosas 
      Conservação do Local de Trabalho e Audição   
 

9. Procedimentos de Evacuação de Emergência  

 

10. Geral   

 

11. Aplicável / Documentos Referenciados / Links /  
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2 Manual de Saúde Ocupacional e Procedimentos de Segurança Conteúdo (s) / Resultados (s): ۩ 

 

Conteúdo (s)  Resultado (s)  

 

 Avaliação  Formal de Risco  
 

 Capitulo VI Higiene, Segurança e Saúde da 
Lei de Trabalho 23/2007 da Republica de 
Moçambique  

 

 Padrões do Grupo, Boas Práticas  

 

 Local de trabalho seguro e saudável e 
cumprimento da legislação  

 Redução de acidentes no local de trabalho  
 

 Reporte de lesões relevantes e doenças. 
 

 Simplificar a implementação do sistema de 
segurança  

 

 Abordar riscos específicos identificados   

3 Abordagem: ۩ 

O Manual de Saúde Ocupacional e Segurança vai ajudar de forma fácil, acessível a implementação gradual do sistema de 
segurança que vai ser aplicado de acordo com a Lei vigente, e vai garantir  a abordagem de riscos específicos, monitorar o 
cumprimento com referências directas da Lei do Trabalho 23/2007 da República de Moçambique, Padrões do Grupo e 
Boas Praticas.  

4 Administrativo ۩ 

4.1 Critério de Fixação de Severidade  ۩ 

 
O seguinte critério deve ser usado durante as avaliações de riscos e identificação de perigo  
 

A CATASTRÓFICO 
Pouca ameaça ou deficiência ou doença irreversível ou incidente que possa resultar em 
sérias perdas financeiras  

B CRÍTICO  Efeitos irreversíveis preocupantes   

C SIGNIFICANTE Efeitos graves reversíveis preocupantes   

D MARGINAL Efeitos graves de pouca importância  

E 
SEM 

IMPORTÂNCIA 
Poucos ou sem efeitos adversos   

F NUNCA  Sem efeito nenhum  

 
 

4.1.1 Avaliação de risco ۩ 

Garantir que as avaliações sejam estabelecidas e conduzidas para identificar os riscos para que possa ser feita uma 
gestão efectiva que possibilita um ambiente seguro / saudável e  garantir  o cumprimento do Artigo  216 da Lei de Trabalho 
23/2007 da Republica de Moçambique e os Padrões do Grupo.. 
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TAREFA   RESPONSÁVEL 

Deve ser realizada  uma avaliação preliminar de risco e uma analise de segurança 
laboral interna para todas as categorias laborais por um especialista  na realização 
de tais avaliações  com  uso do formulário VM-FRM-0008 Formulário de Avaliação 
de Risco de Segurança no Trabalho.  Todos os riscos e acidentes devem ser 
abordados através da compilação de um plano de acção, com uso do formulário 
VM-FRM-009, Formulário do Plano de Acção de Avaliação de Riso de Saúde e 
Segurança.  

Gestores 

Especialista do Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança  

Em casos onde a avaliação preliminar de  risco indicar uma alta actividade de 
risco, deve ser realizada  uma profunda avaliação no risco identificado e deve ser 
compilado um plano de acção com uso do   formulário VM-FRM-009, Formulário do 
Plano de Acção de Avaliação de Riso de Saúde e Segurança.  

Gestores 

Especialista do Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança  

Assessores de Risco Externo  

A avaliação de risco e o plano de acção devem ser refeitos/revistos com 
observância das  seguintes condições: 

 Mudança de actividades, maquinaria ou processos. 

 Novas actividades, maquinaria e processos. 

 Reocorrência de incidentes. 

 Alteração  ou nova legislação 

 Pedidos de melhoramento / resultados razoáveis de auditoria onde hajam 
tendências negativas. . 

Se não houver alterações ou novas actividades, maquinaria ou ocorrência de 
processos deve ser revista uma exaustiva avaliação de risco trianual e deve incluir 
os empreiteiros principais e visitantes. . 

Gestores 

(Especialista do Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança ) 

Assessores Externos de  Risco  

Todas as avaliações formais de risco devem ser acompanhadas de um plano de 
acção detalhado, que deve ser gerido, monitorado e comunicado pelo Coordenador 
de Saúde e Segurança do Equipamento (EHS) e pela devida  Comissão de 
Segurança no Trabalho. Isto deve ser considerado na elaboração e revisão dos 
Objectivos e Alvos de Saúde e Segurança do Equipamento.. 

Avaliações de Risco da Vodacom  

Planos de Acção da Vodacom  

Avaliação de Riscos Relacionados  

Planos de Acção Relativos a  Saúde e Segurança  

Gestores 

Especialista do Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança  

Assessores Externos de Risco  

 

A gestão de linha deve implementar os Planos de Acção das avaliações 
preliminares de risco e analises internas de segurança no  trabalho.  

Gestores 

 

 

Todos os documentos de avaliação completos, o Formulário de Avaliação de Risco 
de Segurança no Trabalho (VM-FRM-0008) e o VM-FRM-009, Formulário do Plano 
de Acção de Avaliação de Riso de Saúde e Segurança.devem ser enviados ao 
Coordenador de Saude e Seguranca  do Equipamento no Sistema de Saude e 
Seguranca do Equipamento.  

Gestores 

Especialista do Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança  

 

 

4.2 Nomeações   ۩ 

Garantir que as Nomeações de Saúde e Segurança sejam feitas para possibilitar  o cumprimento do Artigo  217 da Lei de 
Trabalho da República de Moçambique e Padrões do Grupo.  
 

NOMEAÇÕES   
RESPONSABILIADADES DOS 

NOMEADOS   

RESPONSÁVEL 

PELA  NOEMAÇÃO   

Secção  16(1) Nomeação  [Nomeação  não por 
escrito, responsabilidades e obrigações devidas 
as nomeações de parceiros,  como Chefes  
Executivos referem-se a legislação Sul Africana 
onde o Director Executivo do Grupo  é nomeado.  

O Director Executivo do Grupo  Vodacom 
tem certas tarefas. 

Decisão da Direcção 
do Grupo da África 
do Sul  
 

http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738493/VMZ-FRM-0008_Safe_Work_Risk_Assessment_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738493
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738493/VMZ-FRM-0008_Safe_Work_Risk_Assessment_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738493
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738602/VMZ-FRM-0009_H&S_Risk_Assessment_Action_Plan_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738602
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738602/VMZ-FRM-0009_H&S_Risk_Assessment_Action_Plan_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738602
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738602/VMZ-FRM-0009_H&S_Risk_Assessment_Action_Plan_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738602
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738602/VMZ-FRM-0009_H&S_Risk_Assessment_Action_Plan_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738602
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe?func=ll&objId=1574872&objAction=browse&sort=name
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe?func=ll&objId=1574872&objAction=browse&sort=name
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe?func=ll&objId=1575093&objAction=browse&sort=name
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738493/VMZ-FRM-0008_Safe_Work_Risk_Assessment_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738493
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738493/VMZ-FRM-0008_Safe_Work_Risk_Assessment_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738493
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738493/VMZ-FRM-0008_Safe_Work_Risk_Assessment_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738493
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738602/VMZ-FRM-0009_H&S_Risk_Assessment_Action_Plan_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738602
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1738602/VMZ-FRM-0009_H&S_Risk_Assessment_Action_Plan_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1738602
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Assistente na Nomeação do Director Executivo   O Director da VM limita-se a  certas 
tarefas. O nomeado não deve exceder as  
tarefas a si designadas.  

Director Executivo do 
Grupo da África do 
Sul  

Supervisor de Plano e de Maquinaria  Garantir que o plano ou a maquinaria seja 
operada sob supervisão geral por uma 
pessoa formada para realizar a devida  
tarefa. 

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

Representante da Comissão de Segurança no 
Trabalho  

Representante da Comissão de Segurança 
no Trabalho para realizar inspecções 
visuais, supervisionar o cumprimento das 
normas de higiene e segurança no 
trabalho, investigar casos de acidentes 
(vide Nomeação de Investigador de 
Acidentes) e tomar  medidas de prevenção.  

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

 
Nomeação do Patronato para a Comissão de 
Segurança no Trabalho  

Representar os interesses da empresa  na 
Comissão de Segurança no Trabalho , 
supervisionar o cumprimento das normas 
de higiene e segurança no trabalho, 
investigar casos de acidentes (Vide 
Nomeação do Investigador de Acidentes) e 
organiza as medidas de prevenção. . 

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

 
Forma de designação do Oficial de Evacuação  

A pessoa nomeada deve garantir  o 
controlo durante as evacuações e garantir 
que todo o pessoal esteja em segurança.  

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

 
Nomeação do Investigador de Acidentes 

Investigar as causas dos acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais em 
estreita colaboração com a Comissão de 
Segurança no Trabalho. . 

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

 
Nomeação do Bombeiro  

Garantir que o equipamento de combate a 
incêndios esteja e boas condições de  
operacionalidade e que as suas tarefas 
sejam cumpridas conforme o indicado na 
carta de nomeação.. 

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

Nomeação do Socorrista  Garantir a prestação dos primeiros 
socorros na área sua sob sua 
responsabilidade.  

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

Nomeação do Supervisor de Empilhamento  
 

Garantir que o empilhamento seja realizado 
sob supervisão. 
 

Nomeado pelo 
Director Geral  da VM   

Nomeação do Empreiteiro Principal Nomear um trabalhador competente com 
contrato laboral a Tempo Inteiro, por escrito 
como supervisor de construção com a 
missão de supervisionar as obras de 
construção. 

Director Geral da VM  
 
Supervisor das 
Instalações e 
Maquinarias  

Todas as nomeações de Saúde Ocupacional e Segurança  devem ser devidamente conduzidas  
e todos os participantes devem ser treinados/informados sobre os requisitos dos Padrões do 
Grupo e sobre a legislação vigente.   

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e 
Segurança 

Todas as nomeações devem ser avaliadas anualmente para a devida aprovação. Todas as 
nomeações reprovadas ou expiradas devem ser reavaliadas e onde necessário, devem ser 
feitas novas nomeações.  
Todas as cartas originais de nomeação devem ser arquivadas nos ficheiros individuais dos 
nomeados no Departamento de  Recursos Humanos.  

 
Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e 
Segurança 
 
Gestores 
 

http://vodagpell1.vodacom.corp/nxt/gateway.dll/jilc/kilc/tisg/bjsg/cjsg/hi1h?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=7833
http://vodagpell1.vodacom.corp/nxt/gateway.dll/jilc/kilc/tisg/bjsg/cjsg/hi1h?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=7833
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1973681/VMZ-FRM-0025_CR_4(1)(c)-Principal_Contractor_Appointment.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1973681
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4.3 Representantes e Comissões de Saúde e Segurança  ۩ 

Assegurar o cumprimento do Artigo  217 da Lei de Trabalho da Republica de Moçambique e os Padrões do Grupo.                             
 

TAREFAS  RESPONSÁVEL  

COMISSÕES DE SEGURANÇA NO TRABALHO  

Deve ser designada uma Comissão de Segurança no Trabalho constituída por 
representantes dos Trabalhadores e da o Patronato. . 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Todo o representante dos Trabalhadores na Comissão de Segurança no Trabalho 
deve ser membro da comissão de Segurança no Trabalho.  

Nomeados pelo Director Geral  
da  VM  

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Durante a primeira reunião da comissão, deve ser eleito um presidente indicado  pelos 
membros da comissão ou por indicação pela entidade empregadora. . 

Comissão de Saúde e 
Segurança no Trabalho  

A Comissão de Segurança no Trabalho deve realizar  tarefas conforme o prescrito no 
Artigo  217(2). 

Nomeados pelo Director Geral 
da VM 

 Presidente da Comissão de 
Saúde e Segurança no 
Trabalho  

As comissões e as nomeações devem ser devidamente conduzidas e todos os 
participantes devem ser treinados e informados sobre os requisitos da legislação 
vigente. Devem ser realizadas reuniões regulares das comissões de acordo com a 

programação ( pelo menos uma vez de dois em dois meses),  e as actas destas 
reuniões devem ser arquivas com uso do formulário da Agenda da Comissão de 
Segurança no Trabalho e o Formato da Acta.  

Presidente da Comissão de 
Saúde e Segurança no 
Trabalho 

As Actas de todas as reuniões devem ser assinadas pelo Chefe das Operações e 
depois arquivadas no  CMS. 

Presidente da Comissão de 
Saúde e Segurança no 
Trabalho 

O documento original assinado e arquivado Especialista do Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança. 
 

 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

 

4.4 Control do Empreiteiro ۩ 

Assegurar o cumprimento nos termos dos Padrões e das Boas Praticas do  Grupo.  
 

TAREFAS   RESPONSÁVEL  

MOÇAMBIQUE: CONTRATO DE PROCEDIMENTOS DO EMPREITEIRO  

Os empreiteiros e os subempreiteiros devem ser cumprir com as politicas ambientais, 
de saúde e segurança e  procedimentos bem como as seis Normas  Globais de 
Saúde, Segurança e Bem-estar. Os empreiteiros são responsáveis pelo reforço do 
cumprimento da parte dos subempreiteiros.  

Departamento de   informação  

Identificar todos os empreiteiros existentes e informar ao Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança 

. Solicitar ao empreiteiro toda a informação e documentação necessária.  

 Obter a seguinte informação da parte do  empreiteiro: 

 Os nomes completos, contactos telefónicos do serviço e celular, fax do serviço 
e endereços electrónicos do Director Geral/Membros de Direcção.  

 Breve descrição do âmbito de trabalho nas instalações da  Vodacom.  

Obter a seguinte documentação da parte do empreiteiro. : 

Gestores  
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 Cópia do ultimo certificado de registo da empresa 

 Prova de cobertura para acidentes colectivos de trabalho e cobertura de 
seguros de saúde ocupacional dos trabalhadores.  

Enviar a informação e a documentação ao Coordenador de Saúde e Segurança do 
Equipamento. (Especialista do Meio Ambiente, Saúde e Segurança ) 

O Departamento Jurídico da Vodacom vai lavrar o Contrato do Empreiteiro. 

Os Contratos do Empreiteiro devem ser arquivados no Departamento Jurídico.  

Estabelecer um Fórum de segurança de  empreiteiros em Maputo, com vista a discutir 
e informar  sobre  questões relevantes de saúde e segurança entre a Vodacom e os 
empreiteiros.  

As actas devem ser distribuídas a todos empreiteiros legíveis, e o Coordenador de 
Saúde e Segurança do Equipamento (Especialista do Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança ) 

deve  guardar uma cópia das Actas no  CMS. 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

Especialista em SHEQ : África 

As participações aos fóruns quinzenais programados são obrigatórias para todos os 
empreiteiros, desde que sejam convidados a participar.  

Empreiteiros 

O Grupo de  Auditores Internos deve auditar  os empreiteiros seleccionados 
anualmente, como parte das auditorias do provedor de serviços.  

Auditores Internos  

PROCEDIMENTO DE CONSTRUÇÃO  

A comissão de avaliação do concurso deve exigir o plano de saúde e segurança 
documentado com base na informação do concurso, quando os concorrentes tiverem 
sido informados e deve garantir  que os empreiteiros que submeterem os cadernos de 
encargos tenham  calculado as provisões de custos das medidas de saúde e 
segurança, durante o processo de construção.  

Director Executivo  

Gestores da Vodacom     

Agente da Vodacom (caso 
seja  aplicável) 

O Padrão de Saúde e Segurança para Obras de Construção da Vodacom fornece 
especificações com avaliações de risco limitado. As avaliações de risco do empreiteiro 
devem ser feitas por pessoas competentes, nomeadas por escrito para a realização 
de  obras de construção especificas. 

Gestores da Vodacom    

Agente da Vodacom (caso 
seja aplicável) 

O Padrão de Saúde e Segurança para as Obras de Construção da  Vodacom devem 
ser realizadas pelo empreiteiro principal que submete o  caderno de encargos ou que 
tenha sido escolhido para a realização de obras de construção para a Vodacom.. 
Também o empreiteiro principal deve fazer o mesmo perante os seus subempreiteiros.  

Toda a informação relevante  inerente a estruturas, obtida através dos projectistas, 
deve também ser entregue ao Empreiteiro Principal. A informação do projecto deve 
incluir o seguinte:  toda a informação que vai afectar os custos de construção da  obra; 
o relatório sobre quaisquer perigos ou acidentes antecipados relativos as obras de 
construção e a informação relevante necessária para a realização das obras de 
construção com a devida segurança, caso necessário, deve ser elaborado um 
relatório cientifico geotécnico; as estruturas de suporte deve ser projectadas para 
suportar os métodos e a sequencia do  processos de construção. 

Caso se opte por um agente, este deve ser indicado por escrito. O agente deve 
assumir na medida do possível, a responsabilidade conforme o exigido pela Vodacom.  

Director  Executivo 

Gestores da Vodacom   

 

Agente da Vodacom (caso 
seja aplicável) 

Frisar Contrato ou garantir que se frise um Contrato entre a Vodacom e o Empreiteiros 
Principal e garantir que o Empreiteiro Principal esteja em consonância com o 
Comissário de Compensação.  

Onde for necessária a realização de obras de construção de emergência, e que não 
tenha sido frisado nenhum Contrato de Empreitada entre a Vodacom e o Empreiteiro 
Principal, vide o Procedimento de Obras de Construção de Emergência.  

Direcção Executiva 

Gestores da Vodacom    

Agente da Vodacom (caso 
seja  aplicável) 

Nomear por escrito o Empreiteiro Principal para realizar obras no projecto  ou numa 
parte do terreno em obras.   

Direcção  Executiv 

Gestores da Vodacom   

Agente da Vodacom (caso 
seja  aplicável) 

Discutir e negociar os conteúdos do plano de saúde e segurança com o Empreiteiro 
Principal e finalmente aprovar o Plano de Saúde e Segurança a ser implementado. 
Garantir que os conteúdos do Guião do Plano de Saúde e Segurança consiste nos 
registos  alistados no Guião do Plano de Saúde e Segurança e que  corresponde com 

 Direcção  Executiva 

Agente da Vodacom (caso 
seja  aplicável) 
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os Padrões de Saúde e Segurança da Vodacom para Obras de Construção. 

O Empreiteiro Principal deve fornecer  partes relevantes do Padrão de Saúde e 
Segurança para  Obras de Construção a qualquer empreiteiro que entrar no concurso 
ou indicado para realizar obras de construção para si, e que o devido trecho do 
Padrão deve ser relativo a obra a ser realizada.  

Empreiteiro Principal  

Onde o empreiteiro contratar um outro empreiteiro competente para a realização de 
obras de construção, esse empreiteiro deve ter as mesmas responsabilidades perante  
o empreiteiro por ele escolhido, e que estas devem ser iguais as responsabilidades do   
empreiteiro principal.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro  

Garantir que cada Plano de Saúde e Segurança do Empreiteiro Principal seja 
implantado e que a obra seja realizada de acordo com o Plano de Saúde e 
Segurança,  conforme o aprovado pelo cliente.  

Direcção  Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Agente da Vodacom  (caso 
seja  aplicável)  

INTERROMPER qualquer obra que revela risco eminente  ou que não esteja de 
acordo com o Plano de Saúde e Segurança.  

Gestão de Linha   

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Agente da Vodacom  (caso 
seja  aplicável) 

O empreiteiro principal deve fornecer e exibir ao cliente um plano de saúde e 
segurança adequado e suficientemente documentado, com base nos padrões de 
saúde e segurança documentados, na posse do cliente, que devem ser aplicados a 
partir da data de inicio das obras de construção e durante o decurso das mesmas. O 
plano de saúde e segurança deve pelo menos consistir no seguinte: : 

 Prova de Competência  (Perfile da empresa do empreiteiro com as devidas 
referências) 

 Avaliações de risco(s) 
 Métodos e Procedimentos:  

o A eliminar, 
o A reduzir ou,  
o A controlar, que não devem incluir o seguinte: 

 Equipamento de Protecção Pessoal(PPE) 
  Procedimentos de Segurança no Trabalho (SWP) 
 Plano de Protecção de Queda 
  Plano de Evacuação  
 Listas de inspecções   
  Nomeações  
  Detalhes de contactos de Emergência  

 Desenhos  

O empreiteiro principal deve garantir que o Ficheiro de Saúde e Segurança entregue a 
Vodacom inclui os Planos de Saúde e Segurança do empreiteiro principal e dos 
empreiteiros escolhidos pelo empreiteiro principal.  

Empreiteiro Principal  

Direcção Executiva  

 

O Empreiteiro Principal deve compilar um Ficheiro de Saúde e Segurança, que deve 
tornar-se propriedade do Cliente após a conclusão das obras de construção.  

O Ficheiro de Saúde e Segurança deve ser guardado no local da obra durante o 
decurso dos trabalhos de contrição.  

O Ficheiro de Saúde e Segurança deve pelo menos consistir no seguinte: 

o O Plano de Saúde e Segurança conforme o aprovado pelo Cliente. . 
o Todas as nomeações possíveis conforme o exigido pelos Regulamentos de 

Construção e pela Lei vigente. . 
o Cópia do(s) aviso(s) de obras de construção  
o Registos de Inspecções e ou listas de controlo 
o Auditorias mensais conforme o exigido  
o Plantas e desenhos  
o Plano (s) de protecção de queda  
o Uma detalhada investigação estrutural de engenharia a ser demolida (quando 

aplicável)  
o Todos os documentos necessários conforme o exigido para 

andaimes/plataformas suspensos. 
o Registos de inspecções do projectista  
o Todos os Procedimentos de Segurança no Trabalho (SWP’s) 

Empreiteiro Principal  
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o Planos de Evacuação  
o Uma lista de nomes de todo o pessoal que vai estar no local da obra  
o Detalhes de contactos de emergência  
o Atestados Médicos de aptidão física e psicológica quando se estiver a trabalhar 

em plataformas suspensas. 
o Planos de manutenção e registos de manutenção de maquinaria e 

equipamento no local da obra   
o Registos de Avaliações de risco  
o Contratos entre o Empreiteiro Principal e o Empreiteiro (quando aplicável)  
o Relatórios de investigação de incidentes e avisos  
o ANEXO 1  (Formulário de Investigação de Incidentes) 
o Folhas de  Informação de Segurança dos Materiais de Substancias Químicas 

Perigosas no local da obra  (MSDS’s) 
o Actas das Reuniões de Saúde e Segurança  
o Todos os registos de formação  
o Registos de avaliação do Equipamento de Protecção Pessoal (PPE)  
o Registos de formação do Equipamento de Protecção Pessoal  
o Registo de questões de Equipamento de Protecção Pessoal  
o Registos de exames e testes do equipamento (quando aplicável) 
o Certidão de Registo do Conselho de Empreiteiros Eléctricos, actualizada.  

 

O Ficheiro de Saúde e Segurança original deve ser arquivado pelo Coordenador e/ou 
Gestor do Património. Para as Centrais da Base de  Transceiver, o Ficheiro de Saúde 
e Segurança deve ser incluído no Ficheiro de Construção e arquivado no 
Departamento de Património.. 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direçcão de Património  

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO  

Sempre que forem  necessárias obras de construção de emergência e o Contrato não 
tiver sido assinado entre a Vodacom e o empreiteiro principal, o empreiteiro principal 
deve ser solicitado a preencher e assinar um Plano de Saúde e Segurança de 
Emergência e um Contrato de Saúde e Segurança de acordo com  o fornecido pela 
Vodacom, onde este se compromete e aceita a realizar o trabalho.  

Direcção Executiva 

Gestores da Vodacom   

Agente da Vodacom (caso 
seja  aplicável) 

Onde tiverem sido realizadas obras de construção de emergência, o Plano de Saúde e 
Segurança básico  deve ser emendado, e deve incluir  toda a informação em falta  
acordo com o exigido pelos Regulamentos de Construção, e deve ser entregue a 
Vodacom após a conclusão das obras.  

Empreiteiro Principal   

Direcção  Executiva 

Agente da Vodacom  (caso 
seja aplicável) 

Todos os andaimes de acesso, quando estiverem em uso, devem estar de acordo 
com os  padrões  de segurança industrial. . 

Chefe do Projecto  

Direcção Executiva 

Empreiteiro Principal  

Todas as operações de andaimes vão realizar-se de acordo com o seguinte:  

1. Operações de andaimes de acesso sob supervisão de uma pessoa competente 
que tenha sido nomeada por escrito. 

2. A pessoa indicada para as operações de andaimes  de acesso deve realizar 
inspecções semanais de segurança e deve em caso de mudança de tempo 
realizar inspecções de segurança logo  após terminar o mau tempo. As 
inspecções devem pelo menos incluir o seguinte:  

 Estrutura  

 Plataformas  

 Placas de passagem    

 Acesso seguro  

 Fundações  

 Estabilidade  

 Corrimãos  

 Braçadeiras   

 Junções  

 Requisitos PPE  
 

Chefe do Projecto  

Direcção  Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Toda a  documentação aplicáveis  de acordo com o exigido deve ser arquivado no 
Ficheiro de Saúde e Segurança e entregues ao cliente ou ao seu agente após a 
conclusão das obras de construção.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção.  Direcção  Executiva 
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Direcção de Património  

CONSTRUÇÃO: OPERAÇÕES DE PLATAFORMAS SUSPENSAS  

O empreiteiro deve garantir que qualquer obra sobre a plataforma suspensa cumpra 
com os Regulamentos de Construção de acordo com o exigido. 

Empreiteiro Principal 

Empreiteiro (caso seja 
aplicavel) 

Não devem ser usadas plataformas suspensas a menos que se cumpra  com os 
padrões de segurança exigidos.  

Empreiteiro Principal  

Direcção Executiva 

Empreiteiro  (caso seja 
aplicável ) 

Não se devem realizar nenhumas operações em plataformas suspensas antes que 
seja concluída a prova de eficiência em toda a instalação, e deve ser realizada por um 
especialista  e a devida prova deve ser arquivada no ficheiro de segurança.   

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

As operações de plataformas suspensas devem realizar-se sob supervisão de um 
especialista competente que tenha sido nomeada por escrito e por construtores 
competentes com formação e por inspectores.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

A plataforma deve exibir avisos visíveis; de fácil compreensão para todos os operários 
em serviço nas plataformas suspensas, indicando a carga máxima que a plataforma 
suspensa pode suportar.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O especialista  deve realizar inspecções diárias antes do inicio de quaisquer  obras 
sobre as plataformas suspensas.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Os operadores devem ser possuir  certificados de formação e devem ter atestado 
medico de aptidão física para a realização de trabalhos em plataformas suspensas.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

A plataforma suspensa deve ser colocadas o mais próximo da estrutura e deve ser 
reforçada em todos os perímetros de trabalho para evitar movimentos horizontais, 
excepto quando se realizarem obras leves 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que todas as cordas de içamento, ganchos  ou outro 
mecanismo de suporte de carga, que formam parte integrante da plataforma  sejam  
minuciosamente examinadas por um especialista de acordo com as especificações do 
fabricante, antes de serem usadas com controlo  permanente durante a montagem. E 
em caso de uso permanente, deve haver intervalos não superiores a três meses. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

A plataforma suspensa  deve ser apetrechada de pontos de ancoragem.  

 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

A documentação necessária de acordo com o exigido, deve ser arquivada no Ficheiro 
de Saúde e Segurança e entregue ao cliente ou ao seu agente,  após a conclusão das 
obras.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para caso de inspecção.  Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

REMONTAGEM  DAS PLATAFORMAS SUSPENSAS  

A remontagem  das plataformas suspensas deve realizar-se sob supervisão de um 
especialista nomeado por escrito.   

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Sempre que a plataforma suspensa for erguida ou reerguida, deve ser realizado um 
teste de resistência em toda a instalação por um especialista, antes de qualquer 
operação.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O especialista deve realizar inspecções em todas as cordas de içamento, ganchos ou 
outros mecanismos de suporte de carga, que formam parte integrante da  plataforma,  
suspensa de acordo com as especificações do fabricante, antes de serem usados 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
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com controlo permanente durante a montagem, e antes do inicio de qualquer obra 
sobre a plataforma, após a remontagem.  

aplicável) 

As operações normais sobre a plataforma suspensa devem ser aplicadas.  Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e entregue ao cliente ou ao agente do cliente após a conclusão das obras.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção.  Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património  

CONSTRUÇÃO: ESTRUCTURAS 

O empreiteiro deve garantir que qualquer obra sobre as estruturas esteja de acordo 
com os Regulamentos de Construção, segundo o exigido pela Legislação 
Moçambicana.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que todas as etapas necessárias sejam seguidas para 
evitar a queda descontrolada de qualquer estrutura nova ou existente, ou qualquer 
parte integrante, que possa tornar-se instável ou que esteja temporariamente 
enfraquecida ou instável devido as obras.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que todos os desenhos relativos ao projecto da estrutura 
principal sejam guardados no local em obras, e que estejam disponíveis quando 
solicitados pelo inspector, empreiteiros, cliente, ou seu  agentes ou pelos  
trabalhadores.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Qualquer dono da estrutura deve garantir que as inspecções a estrutura após a 
conclusão sejam realizadas por um especialista para garantir r que a estrutura esteja 
em segurança  para uso permanente.  
Deve-se ter em conta que as inspecções sejam realizadas pelo menos 
semestralmente, durante os primeiros dois anos e dai em diante anualmente e os 
registos das inspecções sejam guardados e, que estejam disponíveis quando 
solicitados. 

Donos da Obra  

Qualquer dono da estrutura deve garantir que as inspecções a estrutura após a 
conclusão sejam  mantidas  de  forma que a estrutura esteja em segurança  para uso 
permanente e os registos de manutenção devem ser guardados e que estejam 
disponíveis  quando exigidos.. 

Donos da Obra  

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e entregue ao cliente ou ao seu agente após a conclusão da obra, de 
acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser  guardado  para caso de inspecção.  Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património  

CONSTRUÇÃO: OBRAS ESTRUTURAIS  E OBRAS DE APOIO  

Todas as obras estruturais e as operações de obras de apoio devem ser realizadas 
sob supervisão de um especialista  que tenha sido nomeado por escrito para esse 
propósito.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Todas as obras estruturais e estruturas de obras apoio devem ser devidamente 
projectadas, sustentadas, fortificadas e reparadas para que possam ser capazes de 
suportar toda a carga vertical e lateral previsível que possa ser aplicada sobre elas e 
também garantir que não sejam colocadas cargas superiores a resistência da 
estrutura.   

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Todos os projectos relativos a estrutura ou as estruturas de obras de apoio devem ser 
guardado  em segurança  no local em obras, e devem estar disponíveis quando 
exigidas pelo inspector, cliente, agente do cliente ou trabalhador.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
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aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança  e deve ser entregue ao cliente ou ao seu agente  após a conclusão das 
obras, de acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção.  

 

Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: OBRAS DE ESCAVAÇÃO  

O empreiteiro deve garantir que as obras de escavação cumpram com os 
Regulamentos de Construção de acordo com a Legislação Moçambicana.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve fazer todas as escavações, incluindo todas as fortificações e 
compactação dos solos a serem inspeccionadas 

i) Diariamente, antes de cada turno; 

ii) Após todas as operações de  destruição ; 

iii) Após queda dos solos; 

iv) Após danos consideráveis nos suportes; e  

v) Após chuvas, 

devem ser realizadas por um especialista a fim de garantir  a segurança da escavação 
para garantir a segurança dos operários, e os resultados devem ser registados no 
registo no local de obras e postas a disposição do inspector, do cliente e do agente do 
cliente, do empreiteiro ou dos trabalhadores, mediante solicitação.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que o local de escavaco seja cercado com barricadas ou 
vedado com pelo menos 1 metro de altura e o mais próximo possível da escavação e 
apetrechado com aviso luminosos  ou quaisquer outras demarcações claramente  
visíveis a noite ou quando a visibilidade for fraca.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e entregue ao cliente ou ao seu após a conclusão das obras, de acordo 
com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável)) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de  inspecção.  Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: OBRAS DE DEMOLIÇÃO  

O empreiteiro deve garantir que as obras de demolição estejam de acordo com as 
Normas de  Construção conforme o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve nomear  um especialista por escrito, para supervisionar e controlar 
todas as obras de demolição no local. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Antes da realização de qualquer obra de demolição, e para garantir  do método de 
demolição a ser implementado seja adequado, o empreiteiro da obra deve garantir 
que seja feita  uma investigação estrutural detalhada de engenharia na estrutura a ser 
demolida. Este trabalho deve ser feito por um especialista  e os  métodos 
determinados nos procedimentos a serem seguidos na demolição da estrutura devem 
ser modernos. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que o material seja depositado em qualquer local fora das 
paredes exteriores da estrutura, a menos que a área esteja efectivamente protegida.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Onde as obras de demolição envolverem o  uso de explosivos, o método determinado 
deve ser desenvolvido de acordo com a legislação relativa aos explosivos aplicados. A 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
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montagem dos explosivos deve ser feita  por um especialista em explosivos para 
demolição de obras de construção e devem ser observados todos os procedimentos  
necessários. 

aplicável) 

De acordo com o exigido, toda a documentação necessária deve ser arquivada no 
Ficheiro de Saúde e Segurança e entregue ao cliente ou ao seu agente após a 
conclusão das obras.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado para casos de inspecção. Director Executivo  

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: LEVANTAMENTO  DO METRIAL  

O empreiteiro deve garantir que as operações de  levantamento  do material estejam 
de acordo com as Normas de Construção, segundo o recomendado. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que a  torre da grua de levantamento de material seja: 

a) erguida sobre fundações firmes e seguras para a estrutura ou 
amarradas com cabos de  aço e que estejam a uma distancia acima do 
solo mais alto com pelos menos 900 mm, para garantir uma visão clara 
e desimpedida; 

b) calçado por todos os lados da base, e em todos os pátios onde os 
operários possam estar em risco de ser acidentadas pelas partes 
moveis do guindaste, excepto do lado ou dos lados que dão acesso ao 
guindastes, com paredes ou outro meio eficaz numa altura de pelo 
menos  2100 mm do solo ou do nível do solo; e  

c)  apetrechado com uma porta ou portão de pelo menos 2100 mm de 
altura em cada lado e o portão ou portões devem ser mantidos fechados 
, excepto em caos em que a plataforma estiver em repouso no local em 
obras. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que - 

a)  a plataforma  de todas as gruas  esteja  projectada de forma a garantir 
segurança da carga a ser transportada e deve garantir que o peso bruto 
da plataforma e a carga não excedam a capacidade de resistência  
prevista da grua.; 

b) a corda de içamento de todo o material levantado tenha um guincho 
controlado a distancia deve ser devidamente protegida de danos 
externos à extensão do cabo de içamento entre o guincho e a torre de 
içamento; e  

c)  todo o material de içamento deve ser apetrechado com um travão 
eficiente,  capaz de segurar a plataforma  com a sua carga máxima em 
qualquer posição  quando a corrente eléctrica não for fornecida a 
maquinaria de içamento.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que a grua  seja inspeccionada diariamente e deve incluir 
a determinação da operacionalidade de todo o material de içamento os guias, cabos e 
as juncos, os tambores, feixes ou roldanas e todos os mecanismos de segurança. A 
inspecção deve ser feita por um especialista nomeado por escrito e que tenha 
experiencia relativa a montagem de material de içamento ou de maquinaria igual.. 

) Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Os resultados das  inspecções devem ser registados e assinados no livro de registo, 
que deve ser mantido nas instalações para o efeito.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O material de içamento deve ser devidamente conservado e os registos de 
manutenção inerentes devem ser guardados no local de obras.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e deve ser entregue ao cliente, ao seu agente após a conclusão das obras 
de construção, de acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 
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O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado   para casos de inspecção. . Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: DEPÓSITO DE MATERIAS  

O empreiteiro deve garantir que as operações do deposito de matérias  estejam de 
acordo com as Normas de Construção, conforme o exigido. . 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que todas os depósitos de materiais  sejam operados e 
supervisionadas por um especialista que tenha sido nomeado por escrito.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que os registos sejam mantidos para quaisquer 
reparações ou manutenção no deposito  das instalações  e que estejam a disposição 
do cliente, do seu agente, do inspector ou dos trabalhadores mediante solicitação.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Que todas as medidas de precaução sejam tomadas ao se entrar no local demarcado.  

 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que toda a maquinarias de içamento e o mecanismo  de 
içamento usado na operação do deposito de materiais  esteja de acordo com os 
requisitos industriais.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

De acordo com o exigido, toda a documentação necessária deve ser arquivada no 
Ficheiro de Saúde e Segurança e deve ser entre ao cliente ou ao seu cliente, após a 
conclusão das obras de construção.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção.  Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

CONSTRUÇÃO: FERRAMENTAS DE EXPLOSÃO ENERGÉTICA  

O empreiteiro deve garantir que ferramentas de explosão energética estejam de 
acordo com as Normas de Construção, conforme o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Que a emissão e recolha de cartuchos e pregos ou grampos seja controlada e feita 
por escrito por uma pessoa que tenha sido nomeada por escrito e deve ser anotada  
no livro de  registo e que o receptor tenha devidamente  assinado o recebimento, bem 
como a devolução de quaisquer cartuchos despendidos ou que não tenhas sido 
usados.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que qualquer pessoa que tenha de usar a ferramenta de 
explosão energética seja fornecida e que use equipamento de protecção, e que tenha 
formação  no uso destas ferramentas.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e deve ser entre ao cliente ou ao seu agente após a conclusão das obras 
de construção, de acordo com o recomendado,.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: GRUA  

O empreiteiro deve garantir que as torres das gruas estejam de acordo com as 
Normas de Construção, conforme o recomendado. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Deve garantir que  todos os trabalhadores que tenham de operar a grua possuam  um Empreiteiro Principal  
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atestado medico de aptidão física.  .  

 

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Deve garantir que a grua e a sua operação esteja  de acordo com os padrões 
industriais.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Os operários que tenham de a operar as grua  devem possuir um certificado de 
formação, emitido por uma instituição credenciada  para o efeito.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e deve ser entregue ao cliente, ao seu agente após a conclusão das obras 
de construção, de acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado para casos de inspecção Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

CONSTRUÇÃO: VEÍCULOS  DE OBRAS  E    UNIDADES INSTALAÇÕES MÓVEIS  

O empreiteiro deve garantir que todos os veículos de obras e unidades de instalações 
moveis  estejam de acordo com as Normas de Construção, conforme o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Antes de serem usados, o empreiteiro deve garantir que sejam feitas  inspecções 
diárias por um  especialista que tenha sido nomeado por escrito, e os resultados das 
inspecções devem ser anotadas  no livro de registo.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que o veiculo de obras seja operado por um alguém   que 
tenha recebido formação e que tenha sido aprovado e autorizado a operar o 
equipamento. O respectivo operário deve possuir um atestado médico de aptidão 
física e psicológica, que lhe confere a operação da devida maquinaria.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Os bulldozers, as raspadeiras, os carregadores e as outras unidades da instalação 
móvel devem ser totalmente baixados  ou bloqueados com os controlos colocados na 
posição neutral, e os motores devem ser desligados e accionados os devidos travões. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

, Toda a documentação deve ser arquivada e Ficheiro de Saúde e Segurança e deve 
ser entregue ao cliente ou ao seu agente após a conclusão das obras de construção, 
de acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MAQUINARIA NOS LOCAIS EM  OBRAS  

O empreiteiro deve garantir que todas as instalações eléctricas e maquinaria nos 
locais em obras devem estar de acordo com as Normas de Construção conforme o 
exigido e de acordo com os Regulamentos de Instalações Eléctricas e os 
Regulamentos de Maquinarias Eléctricas.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Todas as instalações eléctricas temporárias devem ser inspeccionadas, pelo menos 
uma vez por semana, e a maquinaria eléctrica deve ser inspeccionada diariamente 
antes do serem usadas no local em obras. A inspecção deve ser feita por um 
especialista e os registos das inspecções devem ser anotados no livro de registos a 
ser mantido no local em obras. O controlo de todas as instalações eléctricas 
temporárias no local em obras é tarefa de um especialista que tenha sido nomeado 
por escrito. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada e Ficheiro de Saúde e 
Segurança e deve ser entregue ao cliente ou ao seu agente após a conclusão das 
obras de construção, de acordo com o recomendado. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
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Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: O USO DE E O ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS INFLAMÁVEIS NO LOCAL EM OBRAS  

O empreiteiro deve garantir que o uso de o armazenamento temporário de líquidos 
inflamáveis no local em obras esteja de acordo com os padrões industriais e as Boas 
Praticas. . 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que o equipamento de protecção esteja de acordo com o 
recomendado e que seja identificado e entregue aos seus utilizadores.   

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir que os operários sejam treinadas sobre a forma correcta 
de usar o equipamento de protecção.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Os sinais simbólicos devem ser colocados em volta do armazém de líquidos 
inflamáveis.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

, Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e deve ser entregue ao cliente ou ao seu agente, após a conclusão das 
obras de constrição, de acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

. O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: LIMPEZA NOS LOCAIS EM OBRAS  

O empreiteiro deve garantir que a limpeza nos locais em obras esteja de acordo com 
as Norma de Construção, conforme o exigido pelos Regulamentos Ambientais para 
locais em obras, segundo o remendado por lei.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável)) 

O empreiteiro deve garantir o armazenamento adequado dos materiais e 
equipamentos e a remoção de sucatas, lixo e desperdícios em intervalos apropriados. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O lixo e os desperdícios não devem ser depositados a partir de um local elevado, com 
um cano inclinado, a menos que o cano esteja de acordo com as exigências das 
normas de construção.. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve reforçar o controle do acesso para evitar a entrada de pessoas 
não autorizadas.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Deve ser erguida uma plataforma de recolha ou uma rede por cima da entrada ou da 
passagem ou por cima do local onde os operários trabalham ou passam, para garantir 
que todos eles  estejam em segurança, em casos de perigo ou que todos possam  
provavelmente ser vitimas de objectos em queda. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

CONSTRUÇÃO:DEPÓSITO E ARMAZENAZENAMENTO NOS LOCAIS EM OBRAS  

O empreiteiro deve garantir que o depósito e o armazenamento nos locais em obras 
estejam de acordo com as Boas Práticas.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

As operações de depósito e o armazenamento devem ser realizadas sob supervisão 
de um especialista nomeado por escrito.  

 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Saúde e 
Segurança e deve ser entregue ao cliente ou ao seu agente após a conclusão das 
obras de construção, de acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado  para casos de inspecção Direcção Executiva 
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Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: PREVENÇÃCAO CONTRA  INCÊNDIOS NOS LOCAIS EM OBRAS  

O empreiteiro deve garantir que as medidas de prevenção nos locais em obras 
estejam de acordo com o exigido pela legislação vigente e pelas Boas Praticas.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Toda a documentação necessária deve ser arquivada no Ficheiro de Salde e 
Segurança e deve ser entregue ao cliente ou ao seu agente após a conclusão das 
obras de construção, de acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O ficheiro de saúde e segurança deve ser guardado para casos de inspecção Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

CONSTRUÇÃO: INSTALAÇÕES DE USO COMUM  

O empreiteiro deve garantir que as instalações de uso comum estejam de acordo com 
as Normas de Construção.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O empreiteiro deve garantir limpeza e manutenção das casas de banho, balneários 
para cada género e as instalações devem estar cobertas e com aquecedores, de 
acordo com o recomendado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Quando as obras de construção se realizarem em zonas distantes e não existir 
transporte adequado para os trabalhadores, o empreiteiro deve proporcionar 
acomodação compatível para os trabalhadores no local em obras.  

 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

 



 RESTRITO Aprovado 

 

Documento numero: VM-PRC-0001 Revisão: 3 Titular:  Jguila 

Titulo:  MANUAL DE SAÚDE OCUPACIONAL E PROCEDIMENETOS SEGURANÇA   Pagina 18 a 36 

 

4.5 Obras  quentes nas instalações da  Vodacom  ۩ 

 

Mozambique:  ۩ 
Garantir  a provisão de um Ambiente de Trabalho em Segurança em todas as instalações da Vodacom, onde estejam em 

curso obras quentes. Estes requisitos são aplicáveis à todos os trabalhadores da Vodacom, empreiteiros, e 
subempreiteiros que estejam directa ou indirectamente envolvidos na soldadura, corte, soldadura de metais em áreas fora 
das indicadas especificamente para o efeito.  
 
Prováveis perigos de saúde e segurança e bens podem resultar a partir de gases, faíscas, metais quentes e radiação 
eléctrica produzidos durante as obras. 
. 
Estes e outros acidentes podem ser reduzidos através da implementação de controlos efectivos tais como:  
 

TAREFAS  RESPONSÁVEL  

Cada operário  ou empreiteiro envolvido em obras quentes deve implementar medidas 
de controle para eliminar ou reduzir acidentes causados pelo trabalho realizado.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

As operações de corte e soldadura são restritas a profissionais devidamente formados 
e só devem ser realizadas por pessoas autorizadas. Os registos de formação devem 
ser guardados no respectivo Departamento de recursos Humanos.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

É da responsabilidade da entidade empregadora o fornecimento de equipamento 
necessário para controlar os acidentes causados pelas obras quentes, quando tais 
obras estiverem em curso.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Os matérias inflamáveis devem ser transportados a pelo menos 10 metros do local em 
obras. Caso não seja possível, então deve-se proteger os objectos inflamáveis com 
guarnições metálicas ou com cortinas anti-inflamatórias ou capas, ou lonas, ou tecidos 
simples não são aceites como protecção adequada, de acordo com o recomendado). 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Cobrir o chão  ou as aberturas nas paredes localizadas a 10 metros ou menos do local 
em obras para evitar que as faíscas penetrem pelas paredes ou caiam para os pisos 
inferior.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Usar cortinas anti-inflamáveis e protecções coloridas especialmente projectadas para 
prevenir a exposição de luz ultra-violeta e incendios. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Obras quentes NÃO DEVEM ser realizadas com a presença de gases inflamáveis, 
vapores, líquidos, ou poeiras (onde se possam desenvolver prováveis explosões, 
concentração inflamável ou atmosférica). A ventilação no local em obras, quer através 
de Ventilação local ou geral, deve ser adequada para que as obras decorram sem 
sobressaltos. O terminal de ventilação do sistema local de escape não deve ser 
colocado perto dos receptores operacionais de ar em qualquer edifício.    
 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

Um  outro operário, que não seja  o operador deve fazer inspecção de incêndios. A 
tarefa inclui a permanência em local de obras por pelo menos 30 minutos após as 
operações de obras quentes tiverem sido concluídas. Adicionalmente, devem ser 
observadas as seguintes etapas:  

 O extintor de incêndios com classificação não inferior a   2-A: 20-B: C DEVE 

ESTAR disponível nos locais onde se realizam obras quentes.  

 O extintor de incêndios com classificação não inferior a 2-A: 10-B: C DEVE 

ESTAR anexo a todos os serrotes portáteis e carrinhos de solda.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

O Equipamento de Protecção Pessoal, especialmente projectado para obras quentes 
deve ser fornecido  e usado pelos operários que executam obras quentes.  

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável)) 

A natureza de obras num espaço fechado, provoca acidentes atmosféricos que 
representam um perigo para a saúde dos operários. 

Quando se planifica qualquer obra quente num local fechado o Coordenador de Saúde 
e Segurança Ambiental deve ser informado com antecedência antes do inicio das 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 
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operações.  Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

O armazenamento de gases e o manuseamento de botijas de gás faz parte das 
operações de corte e soldadura. Devem ser observadas as seguintes etapas::  

 As botijas de gás e de oxigénio devem ser mantidos em separados, com as 
válvulas de protecção no devido lugar. Excepto quando em uso, o oxigénio e as 
botijas de gás devem ser mantidas a pelo menos 6 metros longe ou separadas 
por uma parede não inflamável com pelo menos  1.525 metros de altura.  

 Os carrinhos para carregar as  botijas  de gás equipadas com uma válvula  de 
botijas, tais como uma corrente ou uma braçadeira, devem ser usados para 
transportar todas as botijas.  

 Todas as botijas devem estar sem segurança, quando armazenadas ou em uso. 
Os mecanismos de segurança no armazenamento devem evitar  gotejamento 
sobre a botija. Quando em uso, as botijas devem ser mantidas no carrinho de 
soldadura e amarrado ao carrinho.  

 Todas as botijas que não estiverem em uso devem ter as devidas válvulas de 
protecção no lugar.  

 Todas as botijas devem ser colocadas numa posição vertical.  

 Os reguladores devem ser compatíveis com as botijas e o seu conteúdo.  

 Os reguladores devem ser especialmente para gás, pelo que, deve certificar-se 
sobre o uso de reguladores apropriados. 

Os reguladores devem ser compatíveis com os padrões recomendados. 

Empreiteiro Principal  

Empreiteiro (caso seja 
aplicável) 

As obras quentes exigem que: 

 Nenhuma obra quente deve ser realizada sem que o Coordenador de Saúde e 
Segurança do Equipamento da Vodacom tenha emitido e enviado uma 
autorização para a realização de tais obras..  

 SOMENTE para Zonas Rurais: 
o No caso de o empreiteiro precisar de realizar obras quentes 

enquanto estiver no terreno da Vodacom, ele deve contactar 
telefonicamente o Coordenador de Manutenção Regional da 
Vodacom a pedir autorização e deve anotar a data e a hora da 
chamada. Logo que o empreiteiro tiver regressado ao seu gabinete, 

ele deve preencher a Autorização para Obras Quentes  e enviar a 
ao Coordenador Regional de Manutenção da Vodacom para 
aprovação por escrito.. 

 Áreas Urbanas: 

Sob nenhum protesto se devem realizar obras quentes sem a Autorização para 

Obras Quentes, que primeiro deve ser aprovada pelo Coordenador de Saúde e 
Segurança do Equipamento da Vodacom.  

Direcção Executiva 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Direcção de Património 

 

5 Saúde e Segurança do Equipamento e Instalações  ۩ 

5.1.1 Equipamento de Protecção Pessoal (EPP) ۩ 

Garantir a observância do  Artigo  216 da Lei de Trabalho 23/2077 da República de Moçambique. . 
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Identificar os requisitos do Equipamento de Protecção Pessoal. Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Submeter o Pedido de Equipamento de Protecção Pessoal ao departamento para 
aprovação.. 

Gestores 

O respectivo gestor de linha deve coordenar a compra e a emissão do Equipamento 
de Protecção Pessoal.  

Gestores 

O pedido de  Equipamento de Protecção Pessoal deve ser emitido e assinado com 
uso do formulário apropriado.  

Gestores 
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Deve ser realizada a formação sobre a correcta forma de uso de todo o Equipamento 
de Protecção Pessoal. 

Gestores 

O Equipamento de Protecção Pessoal deve ser mantido em condições de higiene e 
em segurança. 

Trabalhadores 

Deve se reforçar a disciplina sobre as formas correctas de uso do Equipamento de 
Protecção Pessoal.  

Gestores 

Os materiais de estalagem devem ser sempre inspeccionados antes de serem 
usados, e quaisquer defeitos devem ser imediatamente reportados.  

O Equipamento de Protecção Pessoal deficiente deve ser deitado fora e deve ser 
emitido um novo pedido de Equipamento de Protecção Pessoal. 

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

A reavaliação do Equipamento de Protecção Pessoal deve ser realizada anualmente 
pela gestão de linha.  

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

O formulário original do pedido de Equipamento de Protecção Pessoal deve ser 
preenchido e assinado pelo Coordenador de Saúde e Segurança do Equipamento. 

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança 

 

5.2 Primeiros Socorros ۩ 

         
Garantir a observância do  Artigo  219 da Lei de Trabalho 23/2007 da Republica de Moçambique e Padrões do Grupo.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Garantir a disponibilidade de tratamento de primeiros socorros. Gestores 

Identificar pessoas a serem indicadas como primeiros socorristas. Gestores 

Garantir que os primeiros socorristas identificados para os gabinetes sejam formados 
e certificados como primeiros socorristas de Primeiro Nível. 

Coordenador de Formação de 
Recursos Humanos 

Gestores 

O primeiros socorristas formados devem ser indicados com uso  do Formulário VMZ-
FRM-0005.Indicacao de Primeiros Socorristas.  

Gestores 

Coordenador de Saúde e 
segurança do Equipamento 
Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

Todo o Pessoal Técnico será formado e credenciado como primeiros socorristas de 
Segundo Nível para se familiarizarem com os cuidados a ser tomados em caso de 
picadas de aranhas, insectos e obras.  

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Todos os equipamentos móveis da Vodacom devem ser equipados com caixas de 
primeiros socorros.  

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Os primeiros socorristas são fornecido caixas de primeiros socorros mediante emissão 
do Formulário VMZ-FRM-0013 Equipamento de Protecção Pessoal.  

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

As lesões que simplesmente necessitam de reatamento de primeiros socorros, devem 
ser anotados no registo de primeiros socorros fornecido na caixa de primeiros 
socorros.  

Agente de Primeiros Socorros 

Todas as caixas de primeiros socorros emitidas devem ser inspeccionadas e 
conservadas seguindo procedimentos internos compatíveis com os padrões 
recomendados. 

Agente de Primeiros Socorros 

A cópia original assinada do Formulário VMZ-FRM-0005  Indicação dos Primeiros 
Socorristas, deve ser arquivada nos ficheiros individuais no Departamento de 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1739279/VMZ-FRM-0005_First_Aiders_Designation_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1739279
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1739279/VMZ-FRM-0005_First_Aiders_Designation_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1739279
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Recursos Humanos. . Consultor de Recursos 
Humanos 

 

5.3 Armazenamento e uso de Líquidos Inflamáveis ۩ 

Garantir a observância dos Padrões Gerais de Segurança. 
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Todos os líquidos inflamáveis devem ser usado de acordo com o recomendado  pelos 
padrões industriais. .  
 

Gestores 

Todos os armazéns de produtos inflamáveis devem ser construídos de acordo com os 
padrões industriais.  
 

Gestores 

 

5.4 Depósito de Objectos ۩ 

 
Garantir a observância dos Padrões do Grupo e as Boas Praticas.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Garantir que a deposição consista em laços sucessivos no topo de cada  um e que 
todos os objectos que constituem um único lote estejam exactamente do mesmo 
tamanho, formato e peso.  

Gestores 

Os objectos a serem removidos só devem ser retirados a partir do laco de deposição. 

 

Gestores 

Garantir que as pessoas envolvidas nas operações de deposição  não estejam ao 
alcance da maquinaria que possa por em risco a sua segurança.. 

Gestores 

Garantir que a estabilidade de deposição não seja acidentada por equipamento móvel 
ou por pessoas que circulam perto delas.  . 

Gestores 

O deposito dos objectos deve ser realizado por e sob a supervisão geral de uma 
pessoa com conhecimento especifico e experiencia neste tipo de trabalho. Vide o 
documento VMZ-FRM-0020 Nomeação do Supervisor de deposito. 

Gestores 

Todas as cartas originais assinadas, VMZ-FRM-0020 Nomeação de Supervisor de 
Deposito, devem ser arquivadas nos ficheiros individuais no Departamento de 
Recurso Humanos.  

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

5.5 Escadas  ۩ 

 

Moçambique:  ۩ 
Garantir a observância dos Padrões do Grupo e as Boas Praticas.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Todas as escadas portáteis que estiverem m uso devem ser projectadas e fabricadas 
para resistir movimentos bruscos e para permitir que sejam realizadas obras em 
segurança.  

Gestores 

Todas as escadas portáteis devem estar de acordo com os requisitos exigidos por lei.  Gestores 

Não se devem usar escadas que tenham mais de nove (9) metros, excepto mediante 
aprovação do inspector.  

Gestores 

http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1739279/VMZ-FRM-0005_First_Aiders_Designation_Form.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1739279
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1856215/VMZ-FRM-0020_Stacking_Supervisor_Appointment.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1856215
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1856215/VMZ-FRM-0020_Stacking_Supervisor_Appointment.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1856215
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1856215/VMZ-FRM-0020_Stacking_Supervisor_Appointment.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1856215
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1856215/VMZ-FRM-0020_Stacking_Supervisor_Appointment.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1856215


 RESTRITO Aprovado 

 

Documento numero: VM-PRC-0001 Revisão: 3 Titular:  Jguila 

Titulo:  MANUAL DE SAÚDE OCUPACIONAL E PROCEDIMENETOS SEGURANÇA   Pagina 22 a 36 

Deve ser compilado um registo para escadas por cada departamento, se necessário. Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

Todas as pessoas que tenham de usar as escadas devem ser obrigadas a usar um 
receptor de ferramentas e equipamento apropriado para evitar quedas.  

Gestores 

Todas as escadas fixas acima de  5 m devem ser protegidas por uma rede metálica ou 
por outras formas de protecção contra a queda. (anti-queda). 

Gestor de Património 

Gestor de Instalações  

O empreiteiro responsável, quando estiver a realizar inspecções na sede das 
instalações deve identificar e inspeccionar todas as escadas fixas das instalações da 
sede.  

Os registos das inspecções deve ser conservados pelo empreiteiro encarregue.  

Gestor de Património 

Gestor de Instalações  

Empreiteiro  

Todas as obras nas escadas fixas devem ser executadas por técnicos usando arreios 
duplos de segurança total do corpo ou outros meios que possam proteger 
completamente contra quedas.   

Todos os trabalhadores  

Todas as escadas devem ser identificadas e alistadas e a seguir inspeccionadas   pelo 
menos trimestralmente, para se evitar roubos. Vide o documento  VMZ-FRM-0015 
Registo de Inspecção de Escadas.  

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

O respectivo documento VMZ-FRM-0015 Registo de Inspecções de Escadas deve ser 
actualizado de acordo com o exigido.  

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

5.6 Subida de Mastros e Torres  ۩ 

Garantir segurança quando se estiver a realizar obras de manutenção nos mastros e torres BSS e os princípios básicos d 
segurança devem ser observados quando se estiver a realizar obras nos mastros e torres da Vodacom.  

5.6.1 Pré-requisitos de uso de Ferramentas/Equipamento ۩ 

5.6.1.1 O uso de Ferramentas/Equipamento não se limita a; ۩ 

 Arnês de corpo inteiro. 

 Corda Fixa. 

 Corda Móvel. 

 Rabo de cavalos X3. 

 Correias Duplas. 

 Absorvente de Energia Incorporada .  

 Correias de Amortecimento caso a pessoa não estiver acostumada a fazer nós (a correias de amortecimento  
é um elemento absorvente de energia incorporada na correia)  
Capacete de Segurança com freio de queixo. 

 Sapatos para trepar:  as recomendadas botas  Jim Green   

 Mosquetão  

 Mecanismo Anti-quedas (anexo entre o anti-quedas e o arnês de corpo inteiro)  

 Sistema de Anti-queda  

 Bolsa de ferramentas  

5.6.1.2 Pré-requisitos  ۩ 

 Os campos de potência electromagnética e de alta frequência são frequentes quando o local estiver em 
obras. Deve-se garantir que todos os transmissores estejam desligados quando se estiver a realizar obras de 
manutenção na antena.  

 Antes de se desligar os transmissores, o Gestor de Manutenção  de Rádio deve ser informado sobre o facto..  

 O Centro de Gestão de Rede ‘NMC ‘ deve ser informado de que a central deve ser desligada manualmente, 

e durante esse período o transmissor da central deve ser desligado, uma vez que não vai haver cobertura de 
rede durante esse período.. 

 O procedimento para se desligar a central deve ser compilado e consultado/referenciado quando estiver 
disponível.  
 

http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762204/VMZ-FRM-0015_Ladder_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762204
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762204/VMZ-FRM-0015_Ladder_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762204
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762204/VMZ-FRM-0015_Ladder_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762204
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762204/VMZ-FRM-0015_Ladder_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762204
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5.6.1.3 Definicoes ۩ 

 Rabo de cavalo: Pedaços de corda móvel, geralmente com 1 metro de comprimento, que segura o técnico a 
uma diversidades de componentes do equipamento ou ganchos, e são temporariamente afixados nos seus 
arnês, num total de  três  (3) em numeros. ۩ 

 Correia: Elemento de junção ou componente do sistema. A correia deve ser uma corda de fibra sintética, 
cabo de aço, malha ou corrente. ۩ 

 Mecanismo de Ajuste: Parte da correia para alterar o comprimento. ۩ 

 Comprimento da correia: Comprimento em metros a partir de um ponto de apoio de carga par o outro ponto 
de apoio de carga calculado sem carga, mas  com a correia em boas condições. . ۩ 

 Terminais: Terminal da correia pronta para ser usada.  A terminal pode ser uma junção ou um enlaçamento 
de duas pontas de uma corda. ۩ 

 Juncos: Mecanismo de junção ou componente do sistema. A junção pode ser um mosquetão ou um gancho. 
۩ 

5.6.1.3.1 Espinha: Serve para dividir a torre monopolar em cima da plataforma  ۩ 

5.6.1.3.2 Escada Espinal: Escadas externas/anexas as secções monopolares da espinha. ۩ 

5.6.1.3.3 Antena da Espinha: Antenas que são montadas nas secções da espinha nas torres monopolares. ۩ 

5.6.1.4 Arnês de Segurança de Corpo Inteiro: Suporte do corpo para todos efeitos de anti-queda, isto é, um 
componente do sistema de anti-queda. O arnês de corpo inteiro pode envolver correias, montagens, fivelas,  e 
outros componentes devidamente ordenados  e montados para suportar todo o corpo da pessoa e refrear o 
usuários  durante a queda e após o resgate de uma queda. ۩ 

5.6.1.5 Correias primarias/correias secundarias: As correias primarias são os  arnês de corpo inteiro que seguram o 
corpo ou que exercem pressão sobre  corpo durante a queda do indivíduo e seguram-no no momento da queda. 
Todas as outras correias são consideradas  secundarias.. ۩ 

5.6.1.6 Sistema de Anti-queda: Equipamento de protecção contra quedas a partir de alturas que envolvem  arnês de 
corpo inteiro  e constituem um  subsistema de junção para efeitos de anti-queda. ۩ 

5.6.1.6.1 Anti-quedas comandado sobre uma linha de ancoragem flexível: O subsistema consiste numa linha de 
ancoragem dura, um anti-queda equipado com dispositivo de engate, que é afixada a linha de ancoragem 
rígida  e a correia, que por sua vez é afixada ao anti-quedas guiado. O componente de eliminação de corrente 
pode ser incorporado no anti-quedas comandado, na correia ou sobre a  linha de ancoragem..  ۩ 

5.6.1.6.2 Anti-queda comandado:  Dispositivo com função de engate e um mecanismo de comando. O anti-quedas 
comandado percorre ao longo da linha de ancoragem, acompanha o usuário sem necessitar de ajuste manual 
durante as mudanças de posição para cima ou para baixo e tranca-se automaticamente sobre a linha de 
ancoragem em casos de queda..  ۩ 

5.6.1.6.3 Linha de ancoragem flexível: Mecanismo de junção especifico para um subsistema com anti-quedas 
comandado. Uma linha de ancoragem flexível pode ser uma corda de fibra sintética ou um cabo metálico e é 
preso no ponto superior da ancoragem.  ۩ 

5.6.1.6.4 Linha de ancoragem dura: Mecanismo de junção especifico para o subsistema com anti-quedas comandado. 
A linha de ancoragem rígida pode ser um carril ou uma corda metálica e é presa à uma estrutura de forma a 
limitar os movimentos laterais.  ۩ 

5.6.1.6.5 Absorvente de energia: Mecanismo do sistema de anti-quedas. O absorvente de energia garante a 
possibilidade total de resgate em segurança, em casos de queda das altura, seja qual for o caso desde que se 
aplique o recomendado.  ۩ 

5.6.1.6.6 Mecanismo eliminação de energia: Mecanismo de junção do subsistema para todos os efeitos de anti-
quedas. O mecanismo de eliminação de energia pode ser incorporado num anti-quedas, numa correia ou 
numa linha de ancoragem.  ۩ 
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NOTA: 

O arreio de corpo inteiro com absorvente de energia incorporada constitui o subsistema e o sistema de 

anti-quedas é complementado por uma correia.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Aplicação 

 Departamento de Manutenção de Rádio  

 Departamento de Instalação de Rádio 

 Departamento de Instalações Regionais  

 Planificação de Rádio Regional e Departamento de Optimização  

 Divisao de Transmissões  

 Indivíduos  que compartilham o mesmo local 

 Todos os Empreiteiros da Vodacom  

Gestores 

Empreiteiro 

Formação: 
Quando o operário  tiver que prestar serviços nas antenas espinais deve-se usar o 
seguinte equipamento: 

1. Anti-quedas  

 Anti-quedas pode incluir; 
1. Arreio com correias duplas para o corpo inteiro com 

ganchos de salvamento rápido e absorvente de energia 
incorporada ou; 

2. Anti-quedas comandado sobre uma linha de ancoragem 
flexível ou; 

3. Anti-queda sobre uma linha de ancoragem rígida   

 A formação deve pelo menos cobrir o uso correcto do equipamento e os 
cuidados e manutenção a considerar.. 

 O provedor da formação deve conferir um certificado de competência 
mencionado o tipo de formação oferecida.  

2. Todos os pré-requisitos devem ser concluído antes de se realizar qualquer 
serviço com uso de anti-quedas na escada espinal ou na antena espinal.  

3. Acesso a  Corda  
Quando algum operário estiver suspenso devem-se aplicar os seguintes 
procedimentos: 

 Quem tiver que trabalhar usando  a corda de acesso deve ter formação para o 
efeito e deve ser classificado com nível 1, 2 ou 3, dependendo do nível técnico 
da elevação.  

 O operário que tiver que ser formado no curso acesso a corda  deve ter um 
atestado medico válido, mencionado que ele/ela está clinicamente apta para 
frequentar o curso. 

 O atestado médico deve ser obtido pelo menos um (1) mês antes do inicio do 
agendado curso de acesso a corda.. 

 O certificado de Identificação para o acesso a corda deve ser sempre mantido 
na posse da pessoa formada.. 

 Todos os pré-requisitos devem ser concluídos ante de se realizar qualquer 
obra na escada espinal ou na antena espinal com uso da corda de acesso 

Gestores 

 

Empreiteiro 

Ninguém deve escalar as antenas espinais a menos que: 

 Esteja preso a um mecanismo anti-queda que cobre todo o comprimento de 
qualquer escada  espinal ou através de  arreios de corpo inteiro ou: 
Esteja preso usando arreios de corpo inteiro com correias duplas e absorventes 
de energia incorporada, e 

; 
         O arreio de corpo inteiro deve sempre ser preso  junto ao mastro com pelo 
menos uma fenda 

 Apetrechado com botas de segurança de estalagem.  

 Todas as pessoas no local deve sempre usar capacetes de segurança quando 
se realizarem obras num mastro..  

 O freio de queixo deve ser preso por baixo do queixo quando se usar o capacete. 
NOTA: Recomenda-se que ambos os sistemas sejam combinados para serem 
usados na antena espinal.   

 Gestores 

 

Empreiteiro 
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Inspecção de Rotina e Manutenção: 

 Caso estiver somente um Técnico no local, e o mesmo, precisar de escalar o 
mastro para inspecção de rotina e/ou manutenção, então devam-se observar as 
seguintes condições 

 Deve-se usar um arreio de corpo inteiro com 2 (duas) correias. o arreio de 
segurança deve ser correctamente ajustado, apertado mas confortável para o 
corpo.  

 Deve frequentar e concluir com sucesso e possuir um certificado de formação de 
curso de estalagem. 

 Deve usar arreios de corpo inteiro e fendas duplas ou equipamento combinado 
com rabo de cavalo de escalamento. 

 Deve avisar a Central de Gestão da Rede e seu Gestor/Supervisor antes de 
escalar o mastro e deve também fazê-lo logo após terminar a tarefa.  

 A Central de Gestão da Rede DEVE ser informado que o Técnico está sozinho. A 
Central de Gestão da Rede deve fazer controlos regulares referentes ao bem-
estar do Técnico. Caso o Técnico não estiver contactável, então deve-se 
contactar o seu supervisor para este entrar em contacto com o Técnico 

Gestores 

 

Empreiteiro 

Obra no acesso a corda: 
Quando se tiver que realizar obras de acesso a corda devem-se observar os seguintes 
requisitos: 

 Caso seja necessária a realização de obras devem estar presentes no local 
dois (2) Técnicos que tenham frequentado e concluído com sucesso o curso de 
estalagem. 

 Todos os pré-requisitos devem ser concluídos antes da realização de qualquer 
obra com uso da corda de acesso. Ambos os Técnicos devem ser equipados 
com o equipamento necessário. Todas as pessoas presentes no local devem 
sempre usar capacetes de segurança. O freio de queixo deve estar preso por 
baixo do queixo sempre que se usar o capacete. 

Assistente técnico 

Traticas Comuns: 

 Ao subir ou descer a torre as ferramentas e acessorios devem ser colocados 
na bolsa. A bolsa deve estar sempre fechada e deve ser usada no ombro ou 
em volta da centura.. 

 Subir a torre com uma correia ou rabo de cavalo de arreios de seguranca 
sempre presos a um dos degraus da escada. 

 Ao posicionar-se num ponto onde seja necessária manutenção coloca a correia 
ou o rabo-de-cavalo em volta do mastro. A correia ou o rabo-de-cavalo no 
degrau da escada pode ser agora retirada. Verifica o sistema de anti-quedas.. 

Assistente técnico 

    

5.6.2 Abreviaturas ۩ 

 NMC – Central de Gestão da Rede  

 RF – Frequência de Rádio 

 TO – Técnico r 

 RMM/S – Gestor de Manutenção de Rádio/Supervisor 
 

5.7 Andaimes ۩ 
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Garantir que todos os andaimes usados pelos trabalhadores da Vodacom estejam em segurança e de acordo com as 
Normas de Construção relevantes.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Todos os andaimes em uso devem ser projectados e fabricados para resistir ao uso 
descuidado e permitir que o trabalho seja realizado de com segurança.   

Gestor de Património 

 

Empreiteiros Relevantes 

Todos os andaimes devem estar de acordo com os requisitos exigidos por lei.  Gestor de Património 

Empreiteiros Relevantes 

A montagem dos andaimes deve ser feita por alguém devidamente formada e 
declarada competente e que tenha sido nomeada por escrito.  

Gestor de Projectos 

O operário indicado para as operações de montagem dos andaimes deve realizar 
inspecções semanais de segurança e deve sempre que houver mudança de tempo, 
realizar inspecções de segurança após o tempo retornar ao seu estado normal.  

Normas de Construção 

 

No caso de andaimes suspenso, os utentes deve garantir a observância do exigido 
pelos regulamentos locais.  

Gestor de Património 

Empreiteiros Relevantes 

Todos os originais das cartas de nomeação assinadas devem ser arquivadas no 
Departamento de Recurso Humanos.. 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança 
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6 Mecânica  ۩ 

6.1 Segurança Geral de Maquinas e Conservação de Maquinas  ۩ 

Garantir que as operações de  maquinas e segurança seja abordados  de forma a estarem de acordo com os requisitos de 
seguranças.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Garantir que toda a maquinaria em uso tenha sido projectada e fabricada de acordo 
com os padrões e /ou especificações conforme o exigido pela  Lei vigente.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Toda a maquinaria em uso deve ser identificada e programadas as devidas 
inspecções, testes e/ou manutenções e os registos de todas as actividades de 
inspecção, testes e/ou manutenção devem ser mantidas.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Todos os trabalhadores devem estar protegidos de exposição a acidentes ou 
condições perigosas ou circunstâncias relativas a tais maquinarias, através de 
protecção adequada contra pecas móveis, testes de rotina, inspecciones e serviços de 
manutenção. Deve-se registar todos os procedimentos e/ou outra medidas de acordo 
com o exigido. 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Todos os trabalhadores devem ser devidamente e treinados sobre o manuseamento 
da maquinaria.  

Todos os operadores de máquinas devem estar familiarizados com os manuais de 
procedimentos de segurança das respectivas maquinas.   

Todos os operários  devem estar informados das suas responsabilidades em relação 
a operação da maquinaria.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Toda a maquinaria deve estar devidamente conservada para garantir que ninguém 
possa estar exposto a riscos desnecessários.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Gestores 

Empreiteiros  

Toda a protecção das máquinas deve ser mantida no devido lugar.  Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

As inspecções visuais devem ser realizadas para garantir que as protecções sejam 
mantidas no lugar.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Empreiteiros 

Deve ser desenvolvido e implementado um procedimento de bloqueios/isolamento 
para se garantir que a maquinaria não seja acidentalmente accionada enquanto 
houverem pessoas a trabalhar no local.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Empreiteiros 

Toda a maquinaria que estiver em uso deve ser conservada em condições de 
segurança.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Empreiteiros 

Todas as pessoas que tenham de operar a maquinaria devem ser informadas dos 
perigos associados antes de começarem a operá-las.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Empreiteiros 

Toda a maquinaria em uso deve ter dispositivos para ligar e desligar. . Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Empreiteiros 

Após a conclusão do trabalho, todas as guarnições e coberturas devem ser 
recolocadas se tiverem sido retiradas por qualquer motivos.  

Todo os Trabalhadores 

Empreiteiros 
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6.2 Guindastes e Gruas ۩ 

Garantir que as operações e segurança de máquinas sejam feitas de acordo com os padrões de segurança exigidos.  
 

TAREFAS  RESPONSÁVEL  

Identificar e alistar todos os guindastes e gruas.  Gestor de Património 

 

Garantir que todos os guindastes e gruas estejam projectado e fabricados de acordo 
com, e compatíveis com os padrões técnicos.  

Gestor de Património 

 

Garantir que todo exame e teste estatutário em relação aos guindastes e gruas  seja 
realizados semestralmente para a verificação das condições das cordas, correntes, 
ganchos, dispositivos de união, feixes, travões e mecanismos de segurança que 
constituem parte integrante da maquinaria.   

Gestor de Património 

 

A operacionalidade dos guindastes e gruas deve ser testada em intervalos não 
superiores a doze (12) meses ou na falta de testes de desempenho operacional deve 
ser efectuado um teste de carga com  110% de volume. 

Gestor de Património 

Em relação ao cabo de içamento as inspecções devem ser realizadas trimestralmente.  Gestor de Património 

 

Toda a maquinaria e cabos de içamento devem estar  de acordo com o disposto por 
lei em relação aos travões, mecanismos de medição de carga, factores de segurança 
e marcações.  

Gestor de Património 

 

Todos os operadores de guindastes e gruas  devem ser especialmente treinados para 
o tipo de maquinas em causa. Os operadores de camiões de içamento com a 
capacidade de içamento de 750kg ou mais devem possuir um certificado valido de 
formação emitido por uma entidade ou pessoa competente.  

Gestor de Património 

 

Registar e conservar os registos de todas as inspecções e teste realizados.  Gestor de Património 

As folhas de registo do sistema de segurança devem ser convenientemente 
actualizadas.  

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

 

6.3 Desenho e Construção  ۩ 

Garantir que todos os desenhos de construção sejam realizados de acordo com os padrões ou especificações relevantes, 
bem como a observância das Boas Pratica.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Antes do inicio de qualquer projecto o desenho de devido projecto deve ser analisado 
por meio de consultoria realizada por autoridades competentes para garantir o seu 
cumprimento legal.  

Técnico Responsável pela 
Maquinaria  

Logo que o projecto estiver concluído deve ser auditado para garantir que seja 
observado o cumprimento dos requisitos legais... 

Técnico Responsável pela 
Maquinaria 

As especificações do local devem ser avaliadas anualmente.  Gestores 

 

6.4 Elevadores e Escadas Rolantes 

Garantir o cumprimento dos Regulamentos locais para Elevadores e Transportes de Passageiros.  

TAREFA  RESPONSÁVEL  

O usuário do elevador/escada rolante deve avisar ao director regional por escrito 
sobre o especialista/empresa que vai realizar a manutenção do elevador/escada 
rolante.. 

 
Direcção de Património 
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O usuário do  elevador/escada rolante deve garantir que o elevador/escada rolante 
esteja marcado na sala de maquinas de acordo com o exigido.  

Direcção de Património 

Todos os elevadores/escadas rolantes devem ser inspeccionados e testados de 
acordo com o recomendado.  

Direcção de Património 

Todos os elevadores/escadas rolantes devem ser conservados de acordo com o 
recomendado.  

Direcção de Património 

O registo deve ser mantido pelo usuário em local seguro na sala de maquinas de 
acordo com o recomendado.  

Direcção de Património 

        
 

6.5 Vasos sob pressão  ۩ 

Garantir que todos os vasos sob pressão sejam identificados, inspeccionados, testados e conservados.  
 

TAREFA RESPONSÁVEL  

Identificar todos os vasos sob pressão juntamente com os padrões de saúde e 
segurança de projectos e  construção. Alistar os vasos sob pressão identificados no 
Sistema de Segurança de pressão.  

Técnico Responsável pela 
Maquinaria 

Garantir que uma chapa da data de conclusão seja colocada em cada vaso de 
pressão. 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

 

O acesso ao vaso de pressão deve ser seguro.  Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Todas as instalações móveis da Vodacom devem ser equipadas com um extintor. Gestão de Linha 

Todos os extintores devem ser guardados por alguém que tenha autorização valida 
para o efeito.  

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Todos os defeitos que possam ser notados devem ser registados e as reparações 
devem ser realizadas de acordo com as exigências de uma Entidade Competente 
Autorizada. 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

 

Todos os vasos sob pressão devem ser mantidos em local seguro e em boas 
condições de higiene. 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

 

7 Electricidade  ۩ 

Garantir que o cumprimento dos regulamentos legais para as instalações eléctricas e as Boa Praticas.  
 

TAREFA RESPONSÁVEL  

Todas as instalações eléctricas devem ser identificadas nos desenhos de projectos 
eléctricos e relacionado ao certificado eléctrico especifico de compatibilidade emitido, 
e vice-versa.  

Gestor de Património  

Chefe do Projecto  

Gestor da Vodashop 

Empreiteiro Principal  

O Empreiteiro Eléctrico Credenciado, que queira emitir um Certificado de cumprimento 
com as normas de instalação eléctrica,   deve antes da inspecção de  qualquer obra 
iniciada, certificar se a credencial emitida pelo Ministério de Trabalho ainda é valida. 

Gestor de Património 

Chefes de Projecto 

Gestor da Vodashop 

Empreiteiro Principal  

Devem ser emitidos certificados antes de quaisquer autorizações incluindo terrenos 
ocupados ou comissionados. 

Gestor de Património 

 

Gestor  de Instalações 
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 Chefe de Projectos  

Gestor da Vodashop  

Empreiteiros Principais 

Ao se realizarem obras em instalações eléctricas que tenham sido aprovadas antes da 
execução de novas obras, deve-se emitir um novo certificado que confirma o 
cumprimento das normas que determinam a aprovação das obras antes do seu uso.  
Ou deve ser emitido um novo certificado que faça referência as alterações ou 
acréscimos feitos.  

Gestor de Património 

Gestor  de Instalações  

Chefe de Projectos  

Gestor da Vodashop  

Empreiteiros Principais 

Todas as instalações eléctricas devem ser executadas por um especialista.  

O certificado de cumprimento das normas exigidas deve ser emitido por uma pessoa 
autorizada.  

Gestor de Património 

Gestor  de Instalações 

 Chefe de Projectos  

Gestor da Vodashop  

Empreiteiros Principais 

O certificado original de cumprimento das normas deve ser guardado nos escritórios 
em todas as sedes regionais.. 

Gestor de Património 

Gestor  de Instalações  

Chefe de Projectos  

Gestor da Vodashop  

Empreiteiros Principais 

As instalações eléctricas devem ser totalmente supervisionadas por uma pessoa 
autorizada. A supervisão não deve ser feita por fases.  

Gestor de Património 

Gestor  de Instalações 

 Chefe de Projectos  

Gestor da Vodashop  

Empreiteiros Principais 

Em casos onde forem contratados serviços de empreiteiros, estes devem estar 
registados na devida Autoridade competente. A cópia de registo deve ser guardada 
escritórios em  todas as sedes regionais.  

Gestão de Património 

Gestor  de Instalações  

Chefe de Projectos  

Gestor da Vodashop  

Empreiteiros Principais 

Empreiteiro Eléctrico  

Cada departamento responsável por solicitar a emissão de certificados de 
cumprimento das normas para instalações eléctricas e deve  manter no local de 
trabalho um ficheiro ou ficheiros para efeitos de registo. Este ficheiro deve conter 
certificados de cumprimento das normas para instalações eléctricas bem como 
certificados adicionais de cumprimentos das normas.. 

Gestão de Património 

Gestor  de Instalações  

Empreiteiros Principais 

Empreiteiro Eléctrico 

 

7.1 Segurança na Corrente  Alternada   ۩ 

Garantir que todos os regulamentos e medidas de segurança sejam observados quando se estiver a realizar obras na 
corrente alternada com potência acima de 50 VOLTS em qualquer edifício da Vodacom.   

Aplicação ۩ 

 Grupo de Operações 

 Divisão de Instalações a Nível Nacional  

 Todos os Empreiteiros da  Vodacom  
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Abreviatura  ۩ 

 AC – Corrente  Alternada     
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Todas as obras realizadas na corrente alternada devem ser escutadas por um 
electricista de instalações que esteja devidamente credenciado para a realização de 
tais obras. Este deve ter sido aprovado e reconhecido por uma instituição de renome 
no mercado e deve ter as ferramentas e equipamento  exigidos  para as tarefas a ser 
executadas.. 

Todos os Trabalhadores  

Empreiteiro Eléctrico 

 

O Departamento de Recursos Humanos deve guardar os registos de formação dos 
técnicos que executam obras na Corrente Alternada (CA). 

Gestor de Património 

Gestor de Instalações  

Consultor de Recursos 
Humanos 

Todos os técnicos devem avisar aos seus supervisores sobre as  obras realizadas na 
Corrente Alternada antes do inicio, e também devem informar  aos supervisores 
quando o trabalho estiver concluído.  

Gestor de Património 

Gestor  de Instalações  

 

Todos os Trabalhadores  

Empreiteiro Eléctrico 

Deve ser emitido um Certificado de Cumprimento de  Normas para Instalações 
Eléctricas.  

Gestor de Património 

Gestor  de Instalações  

 

Todos os Trabalhadores  

Empreiteiro Eléctrico 

Definições : ۩ 

Devem-se aplicar as seguinte definições: 

Obras de Instalação : ۩ 

Significa a instalação, extensão, alterações ou reparações de uma instalação eléctrica, incluindo a ligação da maquinaria 
nos terminais das maquinarias.  

Electricista de Instalações: ۩ 

Profissional registada como electricista de instalações e que tenha sido aprovado pelo inspector chefe encarregue pela 
verificação e certificação de obras de construção, testagem e inspecção de qualquer instalação eléctrica, excluindo 
instalações eléctricas especializadas.  

Instalações Especializadas: ۩ 

Significa instalações eléctricas em: 

(1) Locais perigosos 
(2) Ambientes com radiação  
(3) Indústria petrolífera  

Certificado de Cumprimento de Normas para Instalações Eléctricas: ۩ 

Certificado emitido por uma pessoa credenciada para instalação eléctrica num todo, ou parte da instalação eléctrica. 

(1) Somente uma pessoa credenciada pode emitir um Certificado de Cumprimento de Normas, após ter 
inspeccionado e testado que a instalação eléctrica está de acordo com as provisões ou no caso em que 
a instalação eléctrica existente tenha sido executada antes da implementação deste regulamento, 
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certificar se a instalação garante segurança dos utentes da mesma. Considerando que tenham sido 
feitas alterações ou acréscimos na instalação eléctrica, ele pode emitir o certificado de cumprimento das 
normas somente para as alterações ou acréscimos em causa.  

 
(2) Se em algum momento, antes da emissão certificado de cumprimento de normas for detectada qualquer 

falha ou defeito em qualquer parte da instalação, o técnico credenciado deve recusar-se a emitir o 
certificado. Considerando que tais falhas ou defeitos constituem perigo imediato para os utentes no caso 
onde a corrente eléctrica já estiver a ser fornecida, e tendo em conta a opinião do especialista, o mesmo  
deve desligar o fornecimento de corrente eléctrica  no circuito onde existem tais falhas ou defeitos.  

Certificado de Cumprimento de Normas: ۩ 

Referente a : 

(1) Todo o utente ou Senhorio de uma instalação eléctrica, conforme o caso, deve ter um Certificado de 
Cumprimento de Normas relativo a toda  instalação: Considerando que tenham sido feitas alterações ou 
acréscimos em instalações que já possuem um certificado de cumprimento, o utente ou Senhorio da 
instalação deve possuir um  certificado inerente as alterações ou acréscimos realizados ou deve possuir 
um novo certificado relativo a toda instalação: A titularidade do certificado pode ser transmissível. 
 

(2) Todo o utente ou Senhorio de uma instalação eléctrica, conforme o caso, deve produzir uma cópia produzir  
certificado de cumprimento, mediante solicitação do inspector ou fornecedor.  
 

(3) O fornecedor pode a qualquer momento inspeccionar ou testar qualquer instalação eléctrica: 
Considerando que o fornecedor não vai cobrar nenhuma taxa pela inspecção ou teste a menos que 
inspecção ou teste seja solicitada pelo utente ou Senhorio da instalação. 

 
. 

(4) Se após o inspector ou fornecedor tiver realizado uma inspecção ou teste e detectar alguma falha ou 
defeito em qualquer instalação eléctrica, o respectiva inspector ou fornecedor deve instruir  ao utente ou 
Senhorio dessa instalação a obter  um novo certificado de cumprimento: Tendo em conta que a devida 
falha ou defeito constitui perigo imediato a vida humana, isto segundo a sua opinião, então o mesmo 
inspector ou fornecedor deve cortar o fornecimento de corrente eléctrica no circuito em causa.: 
Considerando que tais falhas ou defeitos possam ser devido a negligência por parte do especialista, o 
inspector ou fornecedor, conforme o caso, deve reportar por escrito os resultados da inspecção ao 
inspector chefe.  

Construção: ۩ 

Referente a: 

(1) Ninguém deve instalar ou autorizar ou solicitar uma instalação eléctrica, sem que seja de acordo com 
os padrões de segurança. Deve-se ter em conta que os itens da instalação eléctrica devem estar de 
acordo com os padrões de segurança e os condutores entre o ponto de fornecimento e o ponto de 
controlo devem ser instalados de acordo com a lei ou com os regulamentos do fornecedor em causa.     
 

(2) Excepto no caso de uma instalação eléctrica monofásica derivada do ponto de fornecimento, o 
especialista deve exercer um controlo geral nas obras de instalação eléctrica a ser executadas e 
ninguém deve autorizar tais obras sem o devido controlo.  

 

7.2 Maquinaria Eléctrica ۩ 

 
Garantir a observância dos devidos regulamentos e boas pratica.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Todos os objectos metálicos devem ser identificados e onde necessário devem ser 
enterrados. 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

Todos os avisos legais exigidos devem ser afixados nos seguintes locais: 

Entradas nas instalações onde estejam guardados geradores, transformadores, ou 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 
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disjuntores.  

Todos os aparelhos de controlo (Disjuntores) devem ser identificados com a marca de 
fabrico; e 

No caso onde tiver sido aplicado um cadeado, deve ser afixado um aviso para que o 
aparelho seja desligado e para que não seja desligado sem a devida autorização.. 

Todos os acessórios visíveis de pequenas subestações e caixas de distribuição 
devem ser permanecer  trancados e somente devem ser manuseados por pessoas 
autorizadas. 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria 

 

7.4  Interruptores Eléctricos e Mecânicos ۩ 

Garantir o cumprimento dos regulamentos eléctricos e boas praticas.. 
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

Deve ser estabelecido e implementado um procedimento formal de isolamento pelo 
Empreiteiro . 

Técnicos Responsáveis pela 
Maquinaria  

A pessoa ou pessoas que executam obras devem isolar todas as instalações e 
maquinaria mecânica ou equipamento que estiver em reparação pois pode 
acidentalmente arrancar enquanto o trabalho estiver em curso.  

Todo Pessoal 

O isolamento deve ser de natureza física, na medida do possível (Fisicamente 
desligados).  

Todo Pessoal 

Cada pessoa que realizar obras deve isolar e ser responsável pela sua própria 
segurança.  

Todo Pessoal 

 

7.5  Ferramentas Eléctricas Portáteis e Isqueiros ۩ 

Garantir o cumprimentos dos regulamentos eléctricos e boas praticas.  

 

TAREFAS  RESPONSÁVEL  

Todas as ferramentas portáteis e isqueiros que estiverem em uso deve ser 
designadas e fabricadas para resistir ao uso forçado e permitir que o trabalho seja 
realizado com segurança.  

Gestores 

Para cada Departamento, deve ser compilado um registo de inspecções de 
ferramentas eléctricas.  

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

Todas as ferramentas eléctricas e isqueiros  devem estar de acordo com os requisitos 
legais exigidos. 

Gestores 

Todas as ferramentas eléctricas portáteis e isqueiros devem ser identificados e devem 
ser alistados e depois inspeccionados, pelo menos trimestralmente, para se evitar 
desvios.  Vide o documento VMZ-FRM-0017Registo de Inspecções de Ferramentas 
Eléctricas Portáteis.. 

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

O devido documento  VMZ-FRM-0017 Registo de Inspecções de Ferramentas 
Eléctricas Portáteis deve estar  actualizado no Sistema de Segurança.  

Gestores 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

   

8 Saúde  ۩ 

8.1 Substancias Químicas Perigosas  ۩ 

Garantir o cumprimento dos Regulamentos de Substancia Químicas Perigosas, Regulamentos de Amianto, Regulamentos 
de Chumbo, Regulamentos de Instalações e , Regulamentos Ambientais para locais de trabalho e boas praticas.,   

http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762968/VMZ-FRM-0017_Portable_Electrical_Tool_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762968
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762968/VMZ-FRM-0017_Portable_Electrical_Tool_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762968
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762968/VMZ-FRM-0017_Portable_Electrical_Tool_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762968
http://vodagpll.vodacom.co.za/livelink/livelink.exe/1762968/VMZ-FRM-0017_Portable_Electrical_Tool_Inspection_Register.doc?func=doc.Fetch&nodeid=1762968
http://www.acts.co.za/ohs/index.htm
http://www.acts.co.za/ohs/index.htm
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TAREFA  RESPONSÁVEL  

As Folhas de Dados dos Materiais devem ser obtidas no fornecedor e deve ser 
realizada uma avaliação após consulta com a Comissão de Saúde e Segurança para 
determinar se qualquer rota recebida pode expor os trabalhadores ao perigo.  

Gestores 

Os trabalhadores devem passar por Observação Médica caso sejam expostos as 
substâncias indicadas de acordo com os regulamentos.  

Gestores 

A Observação Médica deve ser coordenada juntamente com os Recursos Humanos 
para garantir o cumprimentos com os Regulamentos de Substâncias Químicas 
Perigos.  

Gestores 

Juntamente com a devida comissão de saúde e segurança , qualquer trabalhador que 
for ou que possa devido a natureza do seu trabalho, estar exposto a Substancia 
Químicas Perigosas deve ser devidamente treinado e informado sobre a perigosidade 
dos produtos em causa.  

Gestores 

A formação e a transferência de informação deve realizar-se em intervalos regulares 
determinados pela devida comissão de saúde e segurança.. 

Gestores 

Nenhum trabalhador deve ser exposto a níveis  excessivas para alem dos limites de 
exposição prescritos em relação aos amiantos ou chumbo ou qualquer outra 
substancia perigosa ou emissão.  

Gestores 

Caso os  métodos de engenharia  falharem na redução dos limites de  exposição, 
deve-se avaliar o equipamento de protecção pessoal para reduzir ou mitigar o nível  
de exposição a baixo do limite. . 

Gestores 

Todos os trabalhadores, especialmente os que estiverem e vierem a estar em 
contacto com substâncias perigosas, devem ser possuir instalações necessárias, tais 
como balneário, sala de segurança, casa de banho, refeitório etc. de acordo com o 
recomendado nos devidos regulamentos.. 

Gestores 

As devidas folhas de registo do Sistema de Segurança devem ser convenientemente 
actualizadas 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

   

8.2 Deposição de Substancias Químicas Perigosas (HCS) ۩ 

Garantir o cumprimento dos Regulamentos de Substancias Químicas Perigosas e a Lei Ambiental e as boas praticas.  
 

TAREFA  RESPONSÁVEL  

“Venda” inclui –  
 (a) oferta ou amostra para venda ou importação para o Território 
Nacional  para venda ou; 
 (b) troca, doação, aluguer, ou oferta ou amostra para aluguer 

 
Para obter informações 

Todos o lixo reciclável deve ser reciclado.  Gestores 

Todo o lixo que possa causar perigo deve ser depositado em locais  especialmente 
designados para o efeito de forma a que não cause  perigo dentro ou fora do local de 
acordo com os Procedimentos do Gabinete de Recolha de Lixo, e de forma 
responsável  

Gestores 

Garantir que todas as pessoas envolvidas na recolha, transporte e deposição do lixo 
recebam equipamento de protecção pessoal adequado  

Gestores 

Se a recolha de lixo for feita por uma entidade vocacionada para o efeito, deve ser 
escrita a e assinada uma carta de compromisso entre a Vodacom e o empreiteiro.  

Gestores 

 

8.3 Conservação do Local de Trabalho e Audição  ۩ 

Garantir o cumprimento da Lei de Trabalho 23/2007 e as boas práticas. 
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TAREFAS  RESPONSÁVEL  

Devem ser observados requisitos em termos de ventilação, iluminação, prevenção 
contra incêndios e meios de saída 

Gestores 

Gestão de Instalações 

Deve ser feita uma avaliação juntamente com a comissão de saúde e segurança onde 
possivelmente os trabalhadores possam estar expostos a níveis de  barulho acima dos 
recomendados.  

Gestores 

Gestão de Instalações 

Onde o barulho exceder os níveis recomendados, devem ser sinalizados, e o nível 
deve ser monitorado e feitos teste audio-métricos de acordo com o recomendado. 

Gestores 

Gestão de Instalações 

 

9 Procedimentos de Evacuação de Emergência  ۩ 

Garantir cumprimento dos Padrões do Grupo e boas praticas.  
 

TAREFAS  RESPONSÁVEL 

Em casos de emergência, garantir que o pessoal e visitantes sejam evacuados em 
segurança em casos de emergência.  

 

Directores 

A evacuação d emergência deve ser realizada anualmente de acordo com os 
procedimentos de emergência e evacuação..  

 

Directores 

Deve ser preenchido um formulário de Verificação de exercícios de Evacuação de 
Saúde e Segurança e o Formulário do Relatório, durante e após o exercício.  

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  

 

Os registos dos resultados de tais exercícios devem ser anotados no sistema de 
saúde.. 

Especialista do Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança  
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Geral:  ۩ 

 

 O Sistema de Saúde e Segurança fazem parte do Sistema de Gestão Integrado de Qualidade(IQMS).  

 O Sistema e o Plano de Gestão devem ser usados para administrar e alcançar os objectivos  e alvos. 

 O Sistema deve ser actualizado caso se operarem mudanças de actividades, produtos, e serviços ou condições 
funcionamento da empresa.  

 
EMPREITEIROS  

 

O acesso ao “Manual de Procedimentos de Saude Ocupacional e Seguranca”  deve ser fornecido a todos 

Empreiteiros que vao trabalhar no local. 
 


