REGRAS SALVA-VIDAS DA SASOL
"Zero Acidentes" como resultado do cumprimento das
Regras Salva-Vidas

Na execução de
TRABALHOS EM
ALTITUDES
ELEVADAS cumpra
sempre as normas de
protecção anti-queda

Respeite todas as
regras de trânsito
quando conduzir e/ou
realizar trajectos a pé
para garantir a
SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

Na execução de
OPERAÇÕES DE
ELEVAÇÃO cumpra
todas as medidas de
segurança e avalie os
riscos de forma
contínua

Obtenha uma
AUTORIZAÇÃO DE
TRABALHO válida
previamente a entrar
em LOCAIS DE
TRABALHO COM
ESPAÇO DE
REDUZIDAS
DIMENSÕES

Previamente ao início
de qualquer trabalho,
deve cumprir o
procedimento
homologado de
BLOQUEIO e
ISOLAMENTO

Utilize correctamente o
adequado
Equipamento de
Protecção Individual
(EPI)

Não é permitida a
entrada no local de
trabalho sob a influência
de ÁLCOOL ou de
DROGAS

Mantenha sempre uma
distância de segurança
relativamente ao
EQUIPAMENTO
MÓVEL PESADO
operacional

ESCAVAÇÃO /
DESABAMENTO DE
TERRAS - Cumpra as
normas da autorização
de escavação e
permaneça debaixo de
uma cobertura de
protecção

CUMPRA OS
PROCEDIMENTOS
mencionados
anteriormente durante e
no final da execução de
qualquer trabalho

Previamente ao início
de qualquer trabalho,
deve obter a necessária
AUTORIZAÇÃO DE
TRABALHO

Mantenha potenciais
fontes de ignição
afastadas de áreas
inflamáveis, suspenda o
trabalho e informe no
caso de detectar 1% de
gás metano / FONTES
DE IGNIÇÃO /
MATERIAL
INFLAMÁVEL / GÁS
METANO

REGRAS SALVA-VIDAS (RSV)
• Estas regras visam a sua segurança e devem ser cumpridas para prevenir danos corporais
e salvar vidas.
• Cada regra contém uma lista de condutas que são parte integrante das nossas políticas,
procedimentos e práticas em vigor.
• Estas regras são aplicáveis a todos os colaboradores, prestadores de serviços e vistantes
que exerçam funções ou visitem instalações da Sasol.

REGRAS SALVA-VIDAS
Eu escolho cumprir as nossas Regras Salva-Vidas

ÁLCOOL e DROGAS
Não é permitido o consumo de ÁLCOOL e
DROGAS
Estas regras garantirão que quaisquer elementos de
uma equipa que se encontrem sob os efeitos de álcool
ou drogas sejam impedidos de entrar no seu local de
trabalho. De igual forma, assegurarão que os
elementos de cada equipa estejam em estado de
alerta para a execução do trabalho e manuseamento
de equipamento em modo de segurança

FINALIDADE
Impedir a entrada no local de trabalho de elementos de
equipa que estejam sob o efeito do álcool ou de drogas
que possam causar danos corporais ou acidentes

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Os elementos da equipa de segurança devem ter
formação adequada na correcta utilização de
equipamento e técnicas de controlo de álcool e drogas
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Os alcoolímetros devem ser calibrados e objecto
de manutenção apropriada
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Compareça no local de trabalho em estado de
sobriedade. É estritamente proibido encontrar-se no
local de trabalho sob o efeito ou a influência de drogas
e álcool.
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Informe o seu superior hierárquico de qualquer
medicação que lhe tenha sido receitada e dos seus
possíveis efeitos secundários
• Por meio de solicitação da direcção ou a pedido
de um qualquer elemento de equipa preocupado
poderão ser realizados controlos de drogas aleatórios

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Eu chegarei ao local de trabalho sóbrio e apto para
trabalhar
• Eu não terei álcool ou drogas na minha posse quando
entrar no meu local de trabalho
• Eu não comprarei ou venderei álcool ou drogas dentro
das instalações da Sasol
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Em caso de suspeita sobre se um elemento da minha
equipa se encontra a trabalhar sob o efeito de álcool
ou drogas, comunicarei essa ocorrência, pois a vida
de alguém pode estar dependente da minha acção
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ESCAVAÇÕES
ESCAVAÇÕES

FINALIDADE

Estas regras assegurarão que os elementos de
cada equipa estejam em segurança em caso de
exposição a quaisquer perigos na execução de
trabalhos de escavação ou nas suas áreas
envolventes

Implementar boas práticas em matéria de segurança
no trabalho que devem ser seguidas na execução de
trabalhos de escavação, de forma a garantir um
ambiente de trabalho seguro

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Certifique-se que um colaborador qualificado e
autorizado para o efeito supervisiona sempre os
trabalhos de escavação
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Certifique-se que são utilizadas os tipos de
ferramentas, o equipamento e as máquinas
correctas e adequadas segundo o tipo de
escavação
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Identifique e assinale todos os cabos
eléctricos, condutas de esgoto, gás e água
previamente a iniciar os trabalhos de escavação
• Obtenha a necessária autorização de
escavação previamente a realizar quaisquer
trabalhos de escavação
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Coloque barreiras protectoras nas áreas
envolventes aos trabalhos de escavação de
acordo com as normas e regulamentos
• Assinale com clareza e comunique a todos os
colaboradores as vias de entrada e de evacuação
na zona dos trabalhos de escavação
• Executar os trabalhos de movimento de terras,
concretamente de escavação, entivando os
taludes com uma altura superior a 1.5 metros
(execução de talude e entivação)
• Mantenha os materiais, pelo menos, a 1 metro
das extremidades das escavações

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Cumprirei sempre os requisitos da autorização de
escavação
• Comunicarei os requisitos da autorização de
escavação a todos os colaboradores envolvidos
na execução do trabalho
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Suspenderei imediatamente quaisquer trabalhos
de escavação caso um supervisor emita uma
ordem neste sentido
• Nunca irei neglicenciar ou ignorar as máquinas de
escavação enquanto estas se encontrem
operacionalmente activas
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EXPOSIÇÃO AO GÁS METANO E À
LIBERTAÇÃO DE GASES
Controlo da EXPOSIÇÃO AO GÁS METANO E À
LIBERTAÇÃO DE GASES
Estas regras assegurarão que os elementos de cada
equipa estejam em segurança em caso de exposição a
quaisquer perigos na execução de trabalhos de
escavação ou nas suas áreas envolventes

FINALIDADE
Implementar sistemas de controlo que previnam ignições
de gases inflamáveis e explosões secundárias derivadas
do pó de carvão em zonas das minas de carvão

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Forme os elementos da equipa competentes na
utilização de monitores de gás e confira-lhes a devida
autorização para os utilizarem
• Forme os elementos da equipa competentes em
procedimentos e práticas da indústria extractive
• Forme todos os elementos da equipa em preparação
para emergências e garanta que todos sabem responder a
uma emergência relacionada com exposição a gás metano
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Certifique-se que todos os equipamentos respeitam as
normas e regulamentos em relação a imunidade contra
fogos ou à prova de chamas
• Certifique-se que o sistema de bloqueio de segurança
de gás metano se encontra perfeitamente funcional quando
o CM esteja operacionalmente active
• Certifique-se que os monitores e os detectores de gás
se encontram calibrados e foram alvo da devida
manutenção
• Certifique-se sempre que os sistemas de ventilação
manual e os detectores de gás foram alvo da devida
manutenção e estão aptos para utilização
• Certifique-se que todas as picaretas, luvas e
equipamento de perfuração se encontram em perfeitas
condições e cumprem com as normas de utilização
Boas Práticas em Matéria de Segurança no Trabalho:
• Execute testes de gás em conformidade com as normas
e os procedimentos homologados da indústria
extractivaObtenha a necessária autorização de escavação
previamente a realizar quaisquer trabalhos de escavação
• Cumpra o processo homologado de transporte de gás
metano
• Cumpra os procedimentos e práticas de produção da
indústria extractive
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Certifique-se sempre que o sistema de ventilação se
encontra em conformidade com as normas
• Certifique-se que são efectuadas regularmente
inspecções aos alarmes e equipamentos de detecção de
gás
• Cumpra sempre as normas e regulamentos de remoção
de pó de pedra
• Certifique-se que os procedimentos e os equipamentos
de resposta a emergências se encontram em estado
funcional e em vigor

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Interromperei de forma imediata os trabalhos e
notificarei no caso de detectar níveis de 1% de gás
metano
• Não levarei nenhum produto de contrabando para o
sub-solo
• Utilizarei sempre o meu conjunto de salvamento em
caso de emergência
• Entrarei apenas em áreas onde seja seguro e sempre
que esteja devidamente autorizado para o fazer
• Certificar-me-ei que utilizarei apenas equipamento
adequado à sua finalidade e que tenha sido
devidamente inspeccionado
• Certificar-me-ei que disponho da formação adequada
à utilização de equipamento de teste de gases,
previamente a fazer uso do mesmo
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Informarei da existência de quaisquer aparelhos ou
equipamentos do sistema de ventilação com avaria ou
funcionameno defeituoso
• Não ignorarei quaisquer avisos provenientes de
equipamentos de medição de gás metano ou dos
sistemas de ventilação
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DESABAMENTOS DE TERRA
Prevenção de DESABAMENTOS DE TERRA
(Tectos e Paredes)
Estas são as regras que devem ser cumpridas para
garantir a minha segurança e a segurança dos demais
elementos da minha equipa

FINALIDADE
Controlar a exposição dos colaboradores ao
desabamento de pedras e terras no seu ambiente de
trabalho

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Deve ser dada formação específica a todos os
elementos das equipas de trabalho que
desempenhem funções no sub-solo de forma a
poderem identificar condições de perigosidade ou de
risco nos tectos ou nas paredes laterais
• Deve ser dada formação específica a todos os
elementos das equipas de trabalho que
desempenhem funções no sub-solo em técnicas de
ressonância e remoção
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Fornecer as ferramentas adequadas a todas as
secções do sub-solo, nomeadamente: barra de ferro
pontiaguda de remoção de pedras soltas, barra de
ressonância, Barra T e um apalpa-folgas métrico
(medidor de folgas)
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Cumpra os procedimentos de ressonância e
remoção
• Cumpra sempre os procedimentos homologados
referentes a remoção e apoio
• Cumpra as especificações de controlo constantes
do Documento 3
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Realize um exame prévio no início de cada turno
• Certifique-se que os equipamentos e
procedimentos de resposta de emergências se
encontram num estado funcional e em vigor

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Permanecerei sempre debaixo de uma cobertura de
protecção
• Inspeccionarei quaisquer possiveis perigos ou riscos
nas condições dos tectos e das paredes laterais
durante o meu turno
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Cumprirei o accionar do plano de acção de resposta a
emergências, sempre que identificar perigos ou riscos
nas condições dos tectos e das paredes laterais
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EQUIPAMENTO MÓVEL PESADO
Mantenha uma distância de segurança do
EQUIPAMENTO MÓVEL PESADO (EMP)
operacional

FINALIDADE
Prevenir acidentes ou danos físicos dos colaboradores na
utilização do EMP

Estas regras visam garantir que os elementos das
equipas não sejam expostos a quaisquer perigos
quando realizem operações ou executem trabalhos na
área de EMP
Colaboradores Altamente Qualificados:
• Apenas os colaboradores com as devidas licenças
e autorizações podem operar EMP
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Certifique-se que os EMP se encontram equipados
com os adequados sistemas de freios de
bloqueamento de segurança em caso de avaria ou
falha
• Realize a manutenção e inspeccção do EMP de
acordo com um calendário de manutenção fixo
• EMP deve ser visível e audível (ou seja, deve
conter luzes, buzinas e alarmes de marcha à ré)
Boas Práticas em Matéria de Segurança no Trabalho:
• Realize inspecções de pré-utilização previamente
a fazer um uso operacional do EMP
• O operador deve realizar um teste aos freios do
EMP enquanto parte da inspecção de pré-utilização
• Siga todos os procedimentos de atrelagem e
reboque
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Quando não esteja em utilização, o EMP deve ser
desligado
• Certifique-se que os relevantes equipamentos e
procedimentos de resposta a emergências se
encontram em estado funcional e em vigor

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Manterei sempre uma distância de segurança do EMP
quando este esteja em uso operacional
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Certificar-me-ei que os demais colaboradores na área
operacional estão conscientes acerca do modo de
funcionamento do EMP
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FONTES DE IGNIÇÃO
Controlo das FONTES DE IGNIÇÃO

FINALIDADE

Estas regras visam garantir que as fontes de ignição
se encontram controladas de maneira a prevenir fogos
e explosões

Controlar e impedir que as fontes de ignição entrem em
contacto directo com produtos e atmosferas
potencialmente inflamáveis

Equipamento Adequado à sua Finalidade:
Certificar-se sempre que o equipamento de resposta a
emergências foi alvo da devida manutenção, foi
inspeccionado e que se encontra em boas condições
de funcionamento
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Deve manter actualizadas e em vigor as condições
da autorização de trabalho considerado de risco e
potencialmente perigoso, bem como gerir os riscos
associados à actividade, nomeadamente no que
diz respeito a isolamento, testes de gás,
revestimento dos sistemas de drenagem, etc.
• Identifique, forneça e utilize os locais terrestres
correctos nos quais o equipamento deve ter uma
ligação à terra
• Certifique-se que o acesso de veículos é
controlado em áreas classificadas
• Certifique-se que todos os geradores se encontram
desligados e que os cilindros de gás se encontram
encerrados quando não estejam em funcionamento
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Sempre que se verifique a existência de fontes de
ignição, deve gerir e controlar os riscos associados,
com a finalidade de prevenir e evitar a possibilidade
de ignição de materiais inflamáveis. Este tópico é
aplicável tanto no âmbito de actividades
operacionais típicas ou atípicas desenvolvidas nas
unidades de processamento, como por exemplo,
actividades de arranque/entrada em funcionamento
ou de desmantelamento

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Somente utilizarei fontes de ignição no exterior de
zonas/áreas inflamáveis
• Quando seja necessário utilizar fontes de ignição no
interior de zonas/áreas inflamáveis, irei somente fazêlo sob rigoroso controlo das regras processuais
aplicáveis
• Somente executarei actividades operacionais
consideradas de risco e potencialmente perigosas, no
caso de possuir a relevante autorização e as devidas
competências técnicas
• Somente utilizarei os instrumentos e equipamento
adequados para uso em áreas classificadas, e
certificar-me-ei de que os mesmos se encontram em
boas condições de funcionamento antes de os utilizar
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Certificar-me-ei que fumo tabaco somente nas áreas
específicas designadas para o efeito
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OPERAÇÕES DE ELEVAÇÃO
Controlo das OPERAÇÕES DE ELEVAÇÃO

FINALIDADE

Estas regras visam garantir que as actividades
operacionais de elevação e de rebaixamento podem
ser realizadas em segurança e de forma eficaz

Certifique-se que todas as actividades operacionais
mecânicas e manuais de elevação e rebaixamento de
equipamento podem ser realizadas em modo de
segurança sem causar quaisquer lesões físicas aos
colaboradores ou causar danos aos equipamentos

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Os elementos de cada equipa que efectuam
operações de elevação mecânicas devem ter
competências para o efeito
• Os colaboradores que efectuam operações de
elevação devem ter recebido a formação necessária
sobre o preenchimento de uma lista de verificação
previamente à execução de operações de elevação
• Somente os técnicos de manutenção que
possuam as competências e experiência necessárias
devem realizar operações de elevação críticas
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Todos os dispositivos e equipamentos de
elevação (por exemplo, gruas, cabos de aço
trançados, cordas, manilhas/grilhetas, etc.) devem ser
registados, inspeccionados e certificados como
estando aptos para utilização
• Quando se efectue uma conexão mecânica
(manilha/grilheta tipo "D") a um guarda-cabo, deve o
mesmo ser junto numa corda
• Todos os colaboradores devem efectuar
inspecções visuais contínuas a todos os dispositivos e
equipamentos de elevação com a finalidade de
detecção da existência de falhas ou defeitos
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Certifique-se que são utilizadas apenas cordas
trançadas tipo "manila" ou de polipropileno e sacos de
lona quando se esteja a usar ferramentas ou
equipamento de elevação
• Uma corda convencional deve somente ser
utilizada em caso de se tratar de uma actividade de
elevação ou rebaixamento de uma carga com um
peso igual ou inferior a 20kg
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Na medida em que seja possivel e exequível em
termos práticos, deve gerir eficazmente o acesso à
barreira colocada na entrada do local de trabalho e da
zona de execução das actividades operacionais
• Certifique-se que os braços estabilizadores das
gruas móveis se encontram estendidos ao máximo e
colocados em terreno sólido somente usando as
sapatas de suporte

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Todos os colaboradores devem permanecer em
estado de alerta e velar para que ninguém se coloque
por debaixo de uma carga suspense
• Na medida do possível, todos os colaboradores
devem assegurar-se que nenhum outro elemento da
equipa poderá manobrar uma carga suspensa, mas,
ao invés, deverá fazer uso de cabos de apoio, cordasguia e tirantes vaivém para efeitos de manobrar a
referida carga
• Todos os colaboradores devem assegurar-se que a
carga respeita a capacidade de peso máximo de
segurança do equipamento de elevação
• Todos os colaboradores suspenderão qualquer
actividade de elevação quando tiver dificuldades em
nivelar ou estabilizar a carga e devem solicitar
assistência
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BLOQUEIO & ISOLAMNTO
Siga procedimentos de BLOQUEIO & ISOLAMNTO
Estas regras irão assegurar que trabalhadores não
estejam expostos a quaisquer perigos eléctricos,
mecânicos, hidráulicos ou químicos quando realizem
trabalho

FINALIDADE

Controlar e prevenir a exposição de trabalhadores a
fontes de energia activas (mecânicas, eléctricas,
hidráulicas) ou gases ou produtos químicos
perigosos

Colaboradores Altamente Qualificados:

• Assegure que uma pessoa competente e
autorizada realize o bloqueio e isolamento
• Somente membros de equipa autorizados e
competentes recolocam em funcionamento o
equipamento
Equipamento Adequado à sua Finalidade:

• Assegure que todos trabalhadores estejam
equipados com equipamento de bloqueio
aprovado (bloqueios, rótulos e tesouras)
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:

• Antes de iniciar o trabalho em equipamento
isolado, teste para confirmar que o isolamento fora
eficaz e que o equipamento é seguro para nele se
trabalhar
• Utilize o PPE correcto para realizar tarefas de
bloqueio e isolamento quando testar o
equipamento
• Assegure que os livros de registos de
bloqueio e isolamento sejam preenchidos depois
de a tarefa ter sido concluída
Ambiente de Trabalho Controlado:

• Respeite o procedimento de bloqueio e
isolamento
• Quando conduzir uma comutação, assegure que
o pessoal não autorizado seja afastado da área
• Siga os procedimentos de interrupção na
primeira linha em linhas de processo que tenham
sido tornadas seguras para prevenir exposição a
membros da equipa

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
Somente irei trabalhar em equipamentos de
processos eléctricos e mecânicos onde exista um
risco de exposição a energia se:
• Eu receber formação e for competente
• Eu estiver certo de que sigo os mais recentes
procedimentos de bloqueio e isolamento
• Eu estiver absolutamente certo de que irei
trabalhar no equipamento correcto
• Eu estiver completamente satisfeito de que ele
tenha sido tornado seguro
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Eu sei que o equipamento foi identificado por uma
pessoa autorizada
• Não tomarei atalhos quando estiver a conduzir
bl
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AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
Cumpra os requisitos para a obtenção de
AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
Estas são as regras que devem ser cumpridas para
prevenir acidentes relacionados com os
procedimentos de segurança durante a execução de
trabalhos em zonas de actividades operacionais

FINALIDADE
Eliminar ou controlar riscos de segurança relacionados
com os diferentes processos/procedimentos durante a
execução de trabalhos em áreas operacionais

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Somente os colaboradores com a devida
formação técnica e pessoal autorizado podem emitir
ou receber autorizações de trabalho
• Todos os elementos da equipa que realizem uma
determinada tarefa ou actividade devem ter
conhecimento dos riscos envolvidos no processo e a
forma como podem ser eliminados, evitados ou
controlados
• Os elementos da equipa que realizam ou
executam testes de gás devem possuir as relevantes
habilitações técnicas
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Os monitores de gás devem encontrar-se
perfeitamente calibrados, ter sido alvo da relevante
manutenção e estarem aptos para utilização
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Todos os riscos associados a processos devem
ter sido identificados, eliminados e/ou controlados
• Previamente ao início de qualquer actividade ou
trabalho, todos os colaboradores devem certificar-se
acerca do nível de segurança tanto dos equipamentos
como da área de trabalho envolvente
• Previamente ao início de qualquer actividade ou
trabalho, todos os colaboradores devem certificar-se
que o emissor da autorização, o receptor da
autorização e o executor do trabalho debatem acerca
de quaisquer riscos ou perigos que possam ocorrer no
decurso da execução do trabalho/tarefa/actividade
operacional
Ambiente de Trabalho Controlado:
• A monitorização de gás é realizada de acordo com
os requisitos da autorização concedida
• Os riscos energéticos são isolados e bloqueados
• A localização, nome e número do equipamento
que será utilizado durante os trabalhos devem
encontrar-se claramente definidos na autorização

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Obterei a relevante autorização de trabalho
previamente a proceder à execução de quaisquer
tarefas ou trabalhos numa área de actividade
operacional
• Procederei à realização de trabalhos apenas quando
disponha da autorização necessária para essa
finalidade
• Utilizarei somente equipamento que tenha sido
identificado positivamente (touch and tag - "tocar /
identificar")
• Certificar-me-ei que o número da etiqueta de
identificação (tag) do equipamento corresponde ao
número constante da autorização para a execução de
trabalhos
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Comunicarei com os outros elementos da minha
equipa que estejam envolvidos ou possam ser
afectados pelas minhas acções
• Permanecerei vigilante na detecção de riscos que
devam ser comunicados previamente à execução de
quaisquer trabalhos/tarefas/actividades
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EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO
INDIVIDUAL
Utilize o adequado Equipamento de Protecção
Individual
Estas regras visam garantir que os elementos da
equipa utilizam, adaptam e dispõem correctamente
do EPI para se protegerem contra os riscos e perigos
que possam surgir nos seus locais de trabalho

FINALIDADE
Deve assegurar a protecção dos restantes membros das
equipas contra riscos e perigos nos seus locais de
trabalho

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Deve certificar-se que todos os colaboradores que
executem uma determinada tarefa/actividade/
trabalho, quer se trate de um colaborador da Sasol ou
de um elemento externo da equipa de um prestador
de serviços, tenham recebido a formação adequada
na correcta utilização, inspecção, limitações quanto ao
uso, armazenamento e manutenção do EPI
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Previamente ao início de qualquer actividade ou
trabalho, inspeccione todos os EPI de forma a
assegurar que estes se encontram em boas condições
e se ajustam/adaptam correctamente (por exemplo,
respiradores)
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Previamente ao início de qualquer actividade ou
trabalho, todos os colaboradores devem possuir o
conhecimento e compreeender correctamente os
requisitos de utilização do EPI
• Deve certificar-se que o EPI específico para a
execução de um determinado trabalho é identificado
no processo de avaliação de riscos do trabalho
• Utilize o EPI de acordo com as respectivas
especificações e limitações de uso

Ambiente de Trabalho Controlado:
• Elimine de forma correcta o EPI contaminado, ou
seja, dentro dos contentores adequados
• Utilize apenas EPI homologado e que cumpra as
relevantes normas de qualidade (SABS, ANSI, etc.)

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Utilizarei o EPI quando o seu uso seja obrigatório
como medida de protecção contra os riscos e perigos
do local de trabalho
• Utilizarei o EPI adequado no decurso da execução
dos trabalhos
• Certificar-me-ei que vestirei e utilizarei de forma
correcta o meu EPI
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Em caso de verificar que um companheiro da equipa
de trabalho não está a utilizar o EPI adequado,
impedirei que este possa continuar a executar
qualquer actividade/tarefa/trabalho
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SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Respeite as regras de trânsito para garantir a
SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Estas são as regras que todos devem cumprir para
garantir a segurança de todos os usuários das vias
públicas

FINALIDADE
Manter todos os usuários das vias públicas de transporte
em segurança

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Os condutores devem dispor de uma licença de
condução válida para os tipos de veículos específicos
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Os veículos devem possuir as relevantes licenças
de circulação e estar em boas condições de
funcionamento
• Os veículos das instalações devem cumprir com
as inspecções necessárias e com os requisitos de
segurança
Boas Práticas em Matéria de Segurança no
Trabalho:
• Todos os equipamentos de serviço que sejam
atrelados a veículos (por exemplo, reboques,
geradores, compressores, etc.) devem encontrar-se
em total modo de segurança, de forma a que não se
possam separar do durante o período de condução
do veículo
• As chaves dos veículos da empresa (tractores,
gruas móveis, empilhadores, veículos ligeiros de
passageiros e autocarros) devem ser controladas por
forma a evitar acessos sem a devida autorização
• Certifique-se de utilizar o telemóvel apenas
quando devidamente estacionado num local seguro
• Peões - devem fazer uso do telemóvel apenas
quando se encontrem parados num local seguro
• Nenhum passageiro será transportado no banco
traseiro de um veículo ligeiro de passageiros, excepto
no caso de o veículo em causa ter sido designado
para o transporte seguro de colaboradores

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
ENQUANTO CONDUTOR, COMPROMETO-ME A
• Respeitar todas as regras de circulação
• Respeitar os limites de velocidade
• Utilizar o cinto de segurança durante a condução e
garantir que os meus passageiros têm os respectivos
cintos de segurança devidamente apertados
• Respeitar as distâncias de segurança entre veículos
• Evitar a sobrecarga de veículos
• Comunicar a ocorrência de uma condução imprudente
ou negligente
• Realizar manobras de ultrapassagem somente quando
seja permitido e seguro
• Conceder o direito de passagem aos peões que
atravessem uma estrada. PARAREI para deixá-los
passar!
• Conduzirei um veículo apenas quando me sinta em
boas condições físicas e descansado
ENQUANTO PEÃO, COMPROMETO-ME A
• Atravessar a estrada somente quando seja seguro
para o fazer
• Parar, olhar para a direita, olhar para a esquerda e
novamente para a direita para certificar-me de não vir
trânsito em sentido contrário e, então, atravessar
• Caminhar de forma rápida, mas não correr quando
atravesso a estrada
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EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM
ALTITUDES ELEVADAS
Na execução de TRABALHO EM ALTITUDES ELEVADAS

FINALIDADE

Estas regras aplicam-se à execução de trabalho em
altitudes elevadas e quando exista um risco de queda dos
elementos da equipa ou de equipamentos

Proteger a vida e a segurança dos colaboradores que
executem trabalhos em superfícies elevadas

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Qualquer membro de uma equipa que execute trabalho
em altitudes elevadas deve ter recebido formação específica
acerca do trabalho em altitudes elevadas
• Quando aplicável, um elemento da equipa especialista
em matéria de desenvolvimento de planos de protecção
anti-quedas deve proceder à concepção de um plano de
protecção anti-quedas
• Apenas os montadores de andaimes habilitados e com
formação específica para o efeito poderão montar,
desmontar ou modificar andaimes
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Inspeccione os arneses e as cordão de segurança antes
da respectiva utilização
• Instale cordas de segurança quando necessário e
inspeccione-as antes de proceder à sua utilização
• Reintroduza os corrimãos e grades nas plataformas
elevadas uma vez concluídos os trabalhos
• Utilize contentores adequados para objectos soltos em
altitudes elevadas de forma a prevenir que os mesmos
caiam para níveis inferiores
Boas Práticas em Matéria de Segurança no Trabalho:
• No decurso da execução de trabalhos em altitudes
elevadas, proteja os instrumentos e equipamentos com
cordas de segurança e conserve-os em contentores
• Utilize apenas cordas trançadas do tipo "manila" e
sacos de lona para levantar ou baixar equipamento até um
peso máximo de 20kg
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Certifique-se que as protecções e sinalizações
adequadas estão distribuidas nos locais apropriados de
forma correcta na execução de trabalhos em altitudes
elevadas, tendo em consideração a área da zona de queda
• Instale protecções sólidas e adequadas onde existam
lacunas, falhas ou espaços vazios entre as grades, tectos
ou em locais em que os corrimãos tenham sido removidos
• Os andaimes concebidos especificamente para
trabalhos concretos devem ser aprovados/certificados pelo
engenheiro competente previamente a que qualquer
colaborador aceite o respectivo certificado de entrega (por
exemplo, os andaimes suspensos)
• Instale placas de protecção/rodapés, corrimãos e
barreiras de protecção
• O acesso às escadas deve ser realizado a partir do
interior de todos os andaimes com uma altura superior a 2
metros

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Comprometo-me a assistir a toda a formação e
responsabilizar-me-ei pelas minhas próprias
competências relativamente a inspeccionar, testar,
realizar a manutenção e utilizar os arneses de
segurança ou o equipamento de prevenção antiquedas
• Cumprirei todas as normas e regulamentos
relativamente à execução de trabalhos em altitudes
elevadas
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Comunicarei ao meu superior hierárquico no caso de
padecer de qualquer problema de
saúde/doença/estado patológico susceptível de
colocar em risco os membros da minha equipa ou a
mim próprio
• Somente executarei trabalhos em andaimes que
tenham sido previamente aprovados ou autorizados
• Utilizarei os pontos de acesso adequados na
execução de trabalhos em andaimes
• Encerrarei o alçapão quando executar trabalhos na
plataforma de um andaime
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CUMPRA OS PROCEDIMENTOS
CUMPRA OS PROCEDIMENTOS

FINALIDADE

Estas regras visam garantir que os membros de cada
equipa cumpram os procedimentos necessários em
matéria de saúde e segurança na execução de
trabalhos nas instalações da Sasol

Controlar e impedir que as fontes de ignição entrem em
contacto directo com produtos e atmosferas
potencialmente inflamáveis

Colaboradores Altamente Qualificados:
• Os responsáveis e membros de cada equipa devem
assegurar-se que recebem as instruções e a formação
adequada sobre os procedimentos necessários, o que os
habilitará a compreender os riscos envolvidos na execução
das suas funções
• Cumpra os procedimentos homologados
Procedimentos e instruções adequados à
finalidade:
•
Providencie e garanta aos elementos das equipas
a realização de trabalho e procedimentos operacionais
em modo de segurança, bem como outros
procedimentos críticos em matéria de segurança (por
exemplo: operações de Exploração & Produção,
desmantelamento de instalações, actividades de
fabrico em modo de segurança)
•
Estes procedimentos e instruções críticos devem
incluir as regras e controlos preventivos necessários à
realização do trabalho em modo de segurança
•
Informe o seu superior hierárquico acerca de
quaisquer procedimentos ou instruções que considere
inadequadas ou que possam colocar em perigo a sua
segurança

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Eu cumprirei sempre todas as fases homologadas de
um procedimento para a execução de um trabalho ou
de uma actividade
• Eu nunca irei tomar a decisão de tentar contornar as
fases homologadas de um procedimento
• Eu empenhar-me-ei em assegurar que obterei a
formação adequada em relação aos mais recentes
procedimentos homologados
• Eu empenhar-me-ai em assegurar que tenho
conhecimento e cumpro os procedimentos
específicos aplicáveis ao meu local de trabalho
• Eu manterei de forma adequada um registo das listas
de verificação aprovadas
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Eu impedirei que os elementos da minha equipa tentem
contornar as fases homologadas de um procedimento
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LOCAIS DE TRABALHO COM
ESPAÇO DE REDUZIDAS
DIMENSÕES
Controlo de LOCAIS DE TRABALHO COM ESPAÇO DE
REDUZIDAS DIMENSÕES
As regras estabelecidas acerca da entrada em locais de
trabalho com espaço de reduzidas dimensões assegurarão
que os membros de cada equipa não estejam expostos a
ambientes ou produtos que constituam uma ameaça ou
sejam contrários à manutenção da vida
Colaboradores Altamente Qualificados:
• Apenas os membros da equipa que tenham tido
formação no uso de máscaras de oxigénio de aeronáutica
poderão realizar a entrada em navios de categoria B
• Os membros de cada equipa deverão ter recebido
formação específica sobre a execução de trabalhos em
altitudes elevadas (formação sobre sistemas de cabos e
arneses de segurança para escadas) com a finalidade de
poderem utilizar o sistema de cabos e arneses de
segurança para escadas
num navio
Equipamento Adequado à sua Finalidade:
• Certifique-se que todos os aparelhos respiratórios
foram devidamente inspeccionados e se encontram em
boas condições de utilização
• Examine e comprove que os arneses de segurança se
encontram em boas condições de utilização
Boas Práticas em Matéria de Segurança no Trabalho:
• Certifique-se que se encontra medicamente apto para
trabalhar em locais de trabalho com espaço de reduzidas
dimensões
• Utilize o EPI adequado para a execução do trabalho e
para a sua protecção contra eventuais riscos químicos
• Realize um teste do nível de gás previamente ao início
da execução do trabalho e/ou seguidamente à sua
suspensão
• Monitorize a correcta aplicação de oxigénio e/ou do
Limite de Explosividade/Inflamabilidade Inferior (lower
explosive limit - LEL), conforme especificado na autorização
de trabalho
• Certifique-se que o local de trabalho com espaço de
reduzidas dimensão possui o necessário nível de
iluminação
• Proceda à limpeza da superfície da área de trabalho de
quaisquer resíduos, materiais ou líquidos, que possam
fazer escorregar ou tropeçar
Ambiente de Trabalho Controlado:
• Assine o registo antes de entrar e depois de sair do
local de trabalho com espaço de reduzidas dimensões
• Com a intenção de contribuir para a segurança laboral,
coloque uma barreira na entrada do local de trabalho com
espaço de reduzidas dimensões enquanto não existirem
trabalhos em execução
• Certifique-se que a entrada do local de trabalho e a sua
área envolvente se encontram desimpedidas
• Certifique-se que um observador qualificado esteja
presente para supervisionar a execução do trabalho em
locais de trabalho com espaços de reduzidas dimensões
• Certifique-se que existem acessos seguros e vias de
evacuação do local de trabalho

FINALIDADE
Controlar e prevenir a exposição dos membros da equipa
a químicos perigosos, a ambientes ou materiais que
constituam uma ameaça ou sejam contrários à
manutenção da vida

Compromisso comigo próprio e
com a minha equipa:
O meu compromisso comigo próprio:
• Eu entrarei num local de trabalho com espaço de
reduzidas dimensões apenas quando tiver a certeza
de que existe uma autorização de trabalho válidaEu
não terei álcool ou drogas na minha posse quando
entrar no meu local de trabalho
• Eu participarei na pré-avaliação acerca dos riscos de
cada trabalho e cumprirei todas as medidas de control
• Eu compreendo as condições sob as quais o trabalho
será executado
• Eu possuo as competências e as qualificações
necessárias para a execução do trabalho
• Eu encontro-me medicamente apto e sinto-me em
boas condições fisícas
• Eu utilizarei o adequado EPI
O meu compromisso em relação aos membros da
minha equipa:
• Eu entrarei num local de trabalho com espaço de
reduzidas dimensões apenas na presença de um
observador qualificado ("competent standby")
EU NUNCA TOMAREI A DECISÃO DE TENTAR
CONTORNAR AS FASES HOMOLOGADAS DE UM
PROCEDIMENTO

