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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização  

O Governo de São Tomé e Principe - GSTP pretende implementar o Projeto Digital de São Tomé e Principe (PDSTP) 
que será financiado pela Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) no valor de 21 milhões de Dólares 
Americanos. O objectivo de desenvolvimento do Projecto (ODP) é aumentar o acesso e a acessibilidade dos serviços 
de internet de banda larga em São Tomé e Príncipe e melhorar a capacidade do governo para a prestação de serviços 
digitais e fornecer informações socioeconómicas actualizadas.  

Os seguintes indicadores de resultados a nível de ODP são propostos para medir as realizações: 

a. Acesso e acessibilidade dos serviços de banda larga: 
• Custo do serviço de banda larga de internet de nível básico (US$). Este indicador será desagregado por 

banda larga móvel e fixa. 
• Velocidade do serviço de banda larga de internet de nível básico (Número /Mbps)). Este indicador será 

desagregado por banda larga móvel e fixa. 
• Redução das horas perdidas por ano na ligação inter-ilhas devido a eventos climáticos (diminuição 

percentual). 
b. Melhorar a capacidade do governo para a prestação de serviços digitais: 

• Índice de Serviço Online das Nações Unidas (OSI, um subíndice do Índice de Desenvolvimento de Governo 
Eletrónico da ONU – EGDI). 

c. Melhorar a capacidade do governo de fornecer informações socioeconômicas actualizadas: 
• Publicação de contagens populacionais actualizadas, desagregadas por sexo, idade e município. 
 

O projecto é composto por quatro componentes integradas e que se reforçam mutuamente, com uma quinta componente 
dedicada à resposta contingente a futuras emergências. 

 
Tabela 1: Componentes e Alocação Indicativa do Orçamento 

Componentes Alocação Indicativa 
(Milhões de US$) 

Componente 1: Acesso Digital - expandir a base de consumidores existente de serviços digitais 
e proporcionar uma melhor conectividade aos residentes da ilha do Príncipe. 
Subcomponente 1.1: Ambiente propício para o desenvolvimento do mercado de banda larga e 
acesso digital 
Subcomponente 1.2: Conectividade a Príncipe 
Subcomponente 1.3: Conectividade Escolar 

11.5 
 
1.75 
 
8.0 
1.75 

Componente 2: Faciilitadores para entrega de serviços digitais - aumentando a capacidade do 
governo de fornecer serviços públicos de forma digital e segura. 
Subcomponente 2.1: Coordenação institucional e quadros legais e de governança 
Subcomponente 2.2: Serviços digitais partilhados 

5.8 
 
1.2 
4.6 

Componente 3: Habitação e Censo da População - a implementação bem sucedida do Censo 
da População 2023 do país, garantindo a qualidade dos dados e alta participação 
Subcomponente 3.1: Preparação 
Subcomponente 3.2: Recolha do Censo 
Subcomponente 3.3: Análise dos resultados e disseminação 

3.0 
 
1.2 
1.4 
0.4 

Componente 4: Gestão e Coordenação do Projecto – apoio à implementação do projecto 0.7 

Componente 5: Componente de Resposta de Emergência Contingente 0.0 

Total 21.0 
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Este documento trata-se dos Procedimentos de Gestão de Mão de Obra (PGMO) que orientará a gestão de mão de obra 
no Projecto PDSTP a ser implementado pelo Governo de STP através do Ministério Ministério de Planeamento, Finanças 
e Economia Azul.  

1.2 Âmbito e objectivos PGMO 

O PGMO tem como propósito de estabelecer procedimentos claros de gestão de trabalhadores do Projecto, 
nomeadamente trabalhadores directos do projecto, trabalhadores das contratadas e trabalhadores dos fornecedores 
primários. O Plano é preparado com base na avaliação dos potenciais riscos para os trabalhadores e das medidas de 
gestão associadas, afim de limitar os riscos de ocorrência de acidentes e garantir a protecção da saúde e o bem-estar 
dos trabalhadores e da comunidade, bem como cumprir com a legislação laboral de STP e os requisitos da Norma 
Ambiental e Social (NAS) 2 (Mão de Obra e Condições de Trabalho) e da legislação laboral de STP. 

O PGMO tem como objectivos específicos: 

- Promover condições de trabalho seguras e saudáveis. 
- Promover o tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de oportunidades para os trabalhadores do 

projecto. 
- Proteger os trabalhadores do projecto, incluindo categorias vulneráveis de trabalhadores, como mulheres, 

indivíduos com deficiências, crianças (em idade laboral, em conformidade com esta NAS) e trabalhadores 
migrantes, trabalhadores contratados, trabalhadores comunitários e trabalhadores de fornecimento primário. 

- Evitar o uso de todas as formas de trabalho forçado e infantil 
- Apoiar os princípios de liberdade de associação e negociação coletiva dos trabalhadores do projecto de 

maneira compatível com a legislação nacional. 
- Fornecer meios acessíveis aos trabalhadores do projecto para levantar preocupações no local de trabalho. 

 

1.3 Âmbito do PGMO 

Os requisitos enunciados no presente documento são aplicáveis a todos os trabalhadores do PDSTP, embora de forma 
diferenciada em função da tipologia de trabalhador considerada, e serão incorporados nos contractos entre a Unidade 
de Implementação do Projecto (UIP) e as empresas e indivíduos contratados ou subcontratados para executar quaisquer 
actividades no contexto do presente Projecto, seja como funcionário directo ou provedor de bens e serviços, nos 
seguintes termos de acordo com a NAS 2: 

-  Trabalhadores diretos – Todos os requisitos são aplicáveis. 
- Trabalhadores contratados – Todos os requisitos são aplicáveis. 
- Trabalhadores comunitários – Aplicam-se os requisitos dos parágrafos 34 a 38 de forma proporcional à 

natureza, actividades e impactos do projecto. 
- Trabalhadores de fornecedores primários – Aplicam-se os requisitos dos parágrafos 39 a 42. 
- Funcionários públicos – Aplicam-se os requisitos dos parágrafos 17 a 20 (Proteção da Força de Trabalho) e 

parágrafos 24 a 30 (Segurança e Saúde Ocupacional), excepto nos casos em que seja efectuada uma cessão 
contratual do seu contrato de trabalho para o projecto. 

 

 

2. VISÃO GERAL DO USO DE MÃO DE OBRA NO PROJECTO 

A NAS2 categoriza os trabalhadores em (i) trabalhadores diretos, (ii) trabalhadores contratados, (iii) trabalhadores 
comunitários e (iv) trabalhadores de fornecimento primário. O projecto envolverá três dessas categorias conforme 
identificado na Tabela 2 por componente e subcomponente do Projecto.  
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Tabela 2. Categorias de mão-de-obra a serem usadas por componente e subcomponente do Projecto 

Componentes Categoria dos 
Trabalhadores 

Nº estimado de 
trabalhadores 

Momento de 
recrutamento 

Componente 1: Acesso Digital - expandir a base de consumidores existente de serviços digitais e proporcionar uma 
melhor conectividade aos residentes da ilha do Príncipe 
 

Subcomponente 1.1: Ambiente propício 
para o desenvolvimento do mercado de 
banda larga e acesso digital 
 

Trabalhadores: directos e 
contratados (consultores) 

Desconhecido nesta 
fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Subcomponente 1.2: Conectividade a 
Príncipe 
 

Trabalhadores: directos, 
contratados, e de 
fornecedores primários 

Desconhecido 
nesta fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Subcomponente 1.3: Conectividade 
Escolar 

Trabalhadores: directos, 
contratados e de 
fornecedores primários 

Desconhecido 
nesta fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Componente 2: Faciilitadores para entrega de serviços digitais - aumentando a capacidade do governo de fornecer serviços 
públicos de forma digital e segura. 
 
Subcomponente 2.1: Coordenação 
institucional e quadros legais e de 
governança 
 

Trabalhadores: directos e 
contratados (consultores) 

Desconhecido nesta 
fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Subcomponente 2.2: Serviços digitais 
partilhados 

Trabalhadores: directos, 
contratados e de 
fornecedores primários 

Desconhecido nesta 
fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Componente 3: Censo da População de habitação - a implementação bem-sucedida do Censo da População 2023 do país, 
garantindo a qualidade dos dados e alta participação 

Subcomponente 3.1: Preparação Trabalhadores: directos, 
contratados (consultores), 
fornecedores primários  

Desconhecido nesta 
fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Subcomponente 3.2: Recolha do Censo 
 

Trabalhadores: directos, 
contratados (consultores) e 
de fornecedores primários 

Desconhecido nesta 
fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Subcomponente 3.3: Análise dos 
resultados e disseminação 

Trabalhadores: directos e 
contratados (consultores) 

Desconhecido nesta 
fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Componente 4: Gestão e Coordenação 
do Projecto – apoio à implementação do 
projecto 

Trabalhadores: directos e 
contratados (consultores) 

Desconhecido nesta 
fase 

Após o início efectivo 
do Projecto 

Componente 5: Componente de 
Resposta de Emergência Contingente 

Trabalhadores: directos, 
contratados, e de 
fornecedores primários . 

N/A N/A 

 

Trabalhadores diretos 

O projecto será implementado por uma UIP. As necessidades de mão-de-obra directa na UIP ainda não estão estimadas. 
Os trabalhadores directos do projecto serão regidos por um contrato de trabalho mutuamente acordado que esteja em 
harmonia com a legislação laboral de STP e a NAS2 e a legislação nacional.  

 

Trabalhadores contratados 

Os trabalhadores contratados serão empregados, conforme apropriado, pelas empresas contratadas, subcontratadas e 
outros intermediários, cujos detalhes (sobre a quantidade, o modo e em que período do projecto) serão conhecidos 
quando a implementação das atividades começar. Certamente que as actividades previstas nas componentes 1, 2 e 3, 
e principalmente as referentes à expansão da base de consumidores existentes de serviços digitais e à melhoria da 
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conectividade aos residentes da ilha do Príncipe através da instalação de um cabo submarino de fibra óptica, entre 
outras, serão realizadas por empresas especializadas (individuais, pequenas, médias e grandes). Os trabalhadores que 
farão parte da categoria dos contratados incluirão engenheiros civis, elétricos, electrotécnicos, mestre e obra, pedreiro, 
ajudante de obra, ajudante de pedreiro, serralheiros, pintor, eletricista, etc. Haverá também profissionais de saúde, 
segurança e ambiente que irão assegurar a implementação deste QGAS e de outros instrumentos sociais e ambientais 
específicos a serem desenvolvidos no âmbito de implementação do projecto. Para a realização do Censo (Componente 
3) serão contratados os recenseadores que serão devidamente treinados e equipados para a realização dessa 
actividade.  

 

Fornecedores Principais 

Os principais fornecedores do projecto são empresas e comerciantes que fornecerão materiais de construção, 
maquinaria e equipamentos da área de construção civil, e equipamentos da área de tecnologias de informação e 
comunicação (TIC). A Tabela 3 apresenta a lista dos materiais que serão procurados pelos Projecto. 

 

Tabela 3. Lista dos materiais que serão procurados pelos Projecto 

Componentes Fornecedores primários  

Componente 1: Acesso Digital - expandir a base de consumidores existente de serviços digitais e 
proporcionar uma melhor conectividade aos residentes da ilha do Príncipe 
Subcomponente 1.1: Ambiente propício para o 
desenvolvimento do mercado de banda larga e acesso 
digital 
 

N/A 

Subcomponente 1.2: Conectividade a Príncipe 
 

Fornecedores de equipamentos de TIC (fibra ótica, torres, entre 
outros), fornecedores de material de construção (areia, cimento, 
betão, equipamentos de esvacação, etc.) 

Subcomponente 1.3: Conectividade Escolar Fornecedores de equipamentos de TIC (computadores, moderms, 
entre outros) 

Componente 2: Faciilitadores para entrega de serviços digitais - aumentando a capacidade do governo de fornecer 
serviços públicos de forma digital e segura. 
 
Subcomponente 2.1: Coordenação institucional e 
quadros legais e de governança 
 

N/A 

Subcomponente 2.2: Serviços digitais partilhados Prestadores de Serviços de TIC 

Componente 3: Censo da População de habitação - a implementação bem-sucedida do Censo da População 2023 do 
país, garantindo a qualidade dos dados e alta participação 
Subcomponente 3.1: Preparação N/A 

Subcomponente 3.2: Recolha do Censo 
 

Fornecedores de dispositivos inteligentes de recolha de dados, e de 
outros equipamentos de censo, prestadores de serviços de logisitica 
(meios e véiculo) 

Subcomponente 3.3: Análise dos resultados e 
disseminação 

Fornecedores de softwares de análise de dados 

Componente 4: Gestão e Coordenação do Projecto 
– apoio à implementação do projecto 

 

Componente 5: Componente de Resposta de 
Emergência Contingente 
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Trabalhadores comunitários  

De acordo com a NAS2, trabalhadores comunitários são indivíduos empregados ou envolvidos em trabalho comunitário. 
Não se espera o uso de trabalhadores comunitários no projecto. 

 

Trabalhadores migrantes 

Dada a complexidade de algumas actividades de algumas subcomponentes do Projecto poderá haver a participação da 
mão-de-obra estrangeira, que neste momento não se sabe a sua quantidade nem a sua proveniência. Estas informações 
estarão disponíveis após a efectivação do projecto e a contratação das empresas que irão fornecer os serviços ao 
Projecto.  

Funcionários do Estado 

Considerando que a implementação deste projecto implicará a colaboração de várias entidades governamentais, 
nomeadamente Ministério de Infrastruturas e Recursos Naturais (MIRN), Agência Reguladora de Telecomunicações, Energia, 
Águas e Correios (AGER), Instituto de Inovação e Conhecimento  (INIC), Direcção de Tecnologia e Inovação (DITEI), Instituto 
Nacional de Esttística (INE)  e Direcção Geral dos Registos e Notariado (DGRN).é previsivel o envolvimento de funcionários 
dessas entidades, os quais estarão alocados ao projecto a tempo integral ou parcial, e que continuarão sujeitos aos 
termos e condições do seu contrato ou acordo de trabalho do setor público, (a não ser que se efetue uma cessão 
contratual do seu contrato de trabalho para o projecto).  

De acordo com o parágrafo 8 da NAS 2, os requisitos desta norma não serão aplicáveis a tais funcionários públicos, 
exceto pelo disposto nos parágrafos 17 a 20 (Proteção da Força de Trabalho) e parágrafos 24 a 30 (Segurança e Saúde 
Ocupacional). 

Tais trabalhadores são por vezes incluídos nos trabalhadores directos, muito embora não pertençam formalmente à UIP, 
ou, alternativamente, são identificados com uma categoria independente designada como Funcionários Públicos. 
Atualmente, esta é a opção que tem sido adoptada na maioria dos projectos e que tecnicamente parece mais correta. 
Estes trabalhadores poderão estar envolvidos em actividades em todas as componentes do Projecto. 

 

Plano de Recrutamento de Trabalhadores  

Ainda não foi definido o Plano de Recrutamento dos trabalhadores do Projecto. Todavia, os trabalhadores diretos da UIP 
e das agências implementadoras serão necessários em período integral e durante todo o ano, ao longo da 
implementação do projecto, e serão recrutados logo no início do Projecto. Outros especialistas / consultores serão 
contratados sob demanda durante todo o período do projecto. O tempo para o envolvimento dos trabalhadores 
contratados, será conhecido em estágios posteriores, no entanto, é claro que eles estarão envolvidos, dependendo da 
implementação de vários subcomponentes em intervalos de tempo específicos.  

3. AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS LIGADOS AO TRABALHADOR 

A Tabela 4 que se segue apresenta uma estratificação dos trabalhadores do projecto por categoria e identifica os 
potenciais riscos a que poderão estar expostos. 
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Tabela 4: Identificação dos principais riscos a que estarão expostos os trabalhadores por categoria 

Categoria Subcategoria Principais riscos 
Trabalhadores 
directos 

Actuais funcionários dos 
ministérios/agências envolvidas na 
implementação do projecto - são 
funcionários públicos regidos por 
legislação específica 

• Fraca coordenação - o Projecto pode funcionar de forma isolada 
(como “ilha”), havendo descontinuidade após o término do 
financiamento/saída dos consultores 

• Conflitos laborais entre consultores/técnicos contratados pela 
UIP e funcionários públicos. 

• Acidentes de viagem. 

• Exposição a COVID-191 (enquanto a pandemia estiver activa).  
• Trabalho sedentário. 

• Doenças ocupacionais (ergonómicas).  

• Envolvimento em Violência Baseada no Género (VBG), 
Exploração e Abuso Sexual (EAS) e Assédio Sexual. 

• Discriminação dos trabalhadores pertencentes aos grupos 
vulneráveis (mulheres, jovens, portadores de deficieincia, etc.) 

Consultores, técnicos contratados 
para apoiar na implementação do 
Projecto, 
tanto para a UIP assim como para 
unidades específicas dos sectores 
públicos 

• Aplicam-se os riscos descritos acima. 

• Conflitos entre funcionários públicos e consultores 
internos/técnicos contratados pela UIP 

• Barreiras às actividades desenvolvidas pelos consultores, de 
modo a influenciar negativamente no seu desempenho. 

• Pagamento atrasado e intencional de honorários e outras 
solicitações feitas pelos consultores (ex. de condições para 
deslocações ao campo) - para os desmotivar. 

• A natureza do contracto temporário, cria susceptibilidade de a) 
perda de foco no trabalho para procurar outros empregos 
considerados “mais seguros”; b) desvinculações prematuras 
com impacto negativo ao Projecto. 

•  

• Doenças ocupacionais associadas ao stress, devido a trabalho 
sob pressão e por longas horas. 

• Desvinculações prematuras de consultores que procuram 
“empregos mais longos” 

• Exposição a COVID-192 (enquanto a pandemia estiver activa). 
Trabalhadores 
contratados 

Trabalhadores dos empreiteiros para 
actividades de construção e 
reabilitação e de intalação deo cabo 
submarino 
-trabalhadores do censo 

• Influx de mão de obra na área do projecto 
• Discriminação dos trabalhadores pertencentes aos grupos 

vulneráveis (mulheres, jovens, portadores de deficieincia, etc.) 

• Afogamento dos trabalhadores envolvidos na instalação do 
cabo submarino, exposição longas horas ao sol, condições 
agitadas do mar, entre outros 

• Violação de direitos laborais/trabalhistas básicos (ausência de 
contracto formal, desrespeito de carga horária, salários 
atrasados/não pagos, despedimentos sem justa 
causa/arbitrários, emprego de menores, etc). 

 

1 O risco de exposição a COVID-19 e está patente em todas as categorias de trabalhadores, devendo se tomar medidas para mitigar o 
risco de forma generalizada. 

2 O risco de exposição a COVID-19 e está patente em todas as categorias de trabalhadores, devendo se tomar medidas para mitigar o 
risco de forma generalizada. 
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Categoria Subcategoria Principais riscos 
• Envolvimento em Violência Baseada no Género (VBG), 

Exploração e Abuso Sexual (EAS) e Assédio Sexual. 

• Acidentes de trabalho (perfuração, aperto, contusões, 
esmagamento por equipamentos de trabalho e maquinarias, 
soterramento por deslize de terra, queda de cargas ao mesmo 
nível ou em altura, atropelamento, choque entre viaturas, etc). 

• Incidência de trabalho infantil ou forçado. 
• Trabalho em condições insalubres (poeiras, calor, chuva, etc.). 

• Disseminação de doenças transmissíveis (ITSs, HIV/SIDA, etc) 
Trabalhadores de 
fornecedores 
primários 

Trabalhadores de fornecedores 
produtos e serviços para o projecto  

• Ocorrência de acidentes de trabalho (atropelamento, 
danificação do material a fornecer, choque entre viaturas). 

• Trabalho infantil. 

• Envolvimento em Violência Baseada no Género (VBG), 
Exploração e Abuso Sexual (EAS) e Assédio Sexual. 

 

Gestão de riscos específicos  

A Tabela 5 identifica as principais medidas a implementar para mitigar os riscos a questarão sujeitos os trabalhadores 
do projecto.  

Tabela 5: Gestão de riscos específicos de SSO 

Risco Medidas de gestão 
Exposição a COVID-19 ▪ Desenvolver e cumprir com procedimentos de contingência da COVID-19 adequados 

ao ambiente de trabalho, podendo basear-se nos procedimentos descritos no protocolo 
de COVID 19 neste QGAS 

Acidentes de viação/aviação 
(atropelamento, despiste, choques 
entre viaturas, capotamento) 

▪ Reduzir o número de viagens e dar preferência a contratação de consultores/empresas 
de assessoria da área de implementação do projecto. 

▪ Contratar mão de obra residente próximo dos locais de intervenção dos subprojectos. 
▪ Contractar motoristas e operadores de equipamentos certificados e com experiência 

comprovada. 
▪ Estipular limite máximo de velocidade para os trabalhos do projecto. 
▪ Estabelecer programas de sensibilização frequentes sobre segurança de trânsito 

conforme descrito nas Directrizes de Gestão do Tráfego Rodoviário que consta neste 
QGAS 

▪ Delimitar zona de circulação automóvel. 
▪ Garantir o bom estado de funcionamento do sinal acústico e pirilampos luminosos das 

máquinas e camiões utilizados no projecto. 
▪ Sinalizar e cercar as áreas que potencialmente podem influenciar a ocorrência de 

acidentes de viação. 
Violação de direitos trabalhistas ou 
má interpretação dos mesmos 

▪ Prover explicação (aos trabalhadores), do tipo de contracto, duração, das cláusulas do 
contracto, tipo e condições de trabalho a realizar em conformidade com a lei de STP, 
incluindo, mas não se limitando a direitos relacionados a horários de trabalho, férias, 
dias de descanso, salário, horas extras, indemnização e benefícios  

▪ Disponibilização de contracto de trabalho, código de conduta, código de ética e estatuto 
interno no acto da assinatura do contracto. Depois de assinados, uma cópia fica com 
cada uma das partes. 

▪ Formações internas sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. 
▪ Cumprimento da legislação de STP sobre trabalho. 
▪ Disponibilização e divulgação do MGR para trabalhadores - os canais de apresentação 

de queixas devem estar fixos em locais visíveis. 
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Risco Medidas de gestão 
Violência Baseada no Género 
(VBG), Exploração e Abuso Sexual 
(EAS) e Assédio Sexual 

▪ Sensibilizações frequentes sobre VBG/EAS e desencorajamento da sua prática visto 
ser uma violação brutal as políticas do Projecto. 

▪ Cumprimento das obrigações do código de conduta e das penalizações no caso de 
violação do cumprimento. 

▪ Disponibilização e divulgação do mecanismo de gestão de reclamação (MGR) e 
garantir assistência e resolução de todos os casos relacionados a VBG através da 
contratação de um provedor de serviços para o projecto. 

▪ Implementar e garantir o cumprimento do Plano de Acção de Violência Baseada no 
Género descrito neste QGAS. 

Contratação de mão de obra infantil ▪ É estritamente proibida a contratação de mão de obra com idade menor de 15 anos 
para as actividades do projecto. 

▪ A contratação de menores em idade laboral (15-18 anos) deverá ser efectuada depois 
de atendidas as disposições legais  

▪ Verificação sistemática da idade dos trabalhadores  
▪ Capacitação sobre questões relacionadas ao trabalho infantil e violência contra criança 

(VCC) e o seu desencorajamento. 
▪ Capacitação dos funcionários (trabalhadores directos, contractados, comunitários e de 

fornecimento directo) para que não se envolvam e não promovam o trabalho infantil e 
VCC. 

▪ Disponibilização e divulgação do código de conduta e explicação do mesmo sobre 
sanções para casos de uso de mão de obra infantil. 

Incidência de trabalho forçado ▪ Proibição estrita do trabalho forçado ou acções que levam ao trabalho forçado. 
▪ Disponibilização de MGR para encaminhamento de casos de trabalho forçado. 
▪ Disponibilização de contractos escritos com todos os trabalhadores em todos os níveis 

(incluindo trabalhadores temporários), definindo tarefas, responsabilidades, duração 
do contracto, horas de trabalho, salário e outros aspectos relevantes. 

Soterramento ▪ Todos os materiais resultantes das escavações, assim como materiais/inertes a 
transportar, devem ser afastados da zona de trabalho. 

▪ Proibição de circulação de veículos junto aos bordos das escavações. 
▪ Proibição de sobrecarga nos bordos das escavações. 
▪ Demarcação dos locais de escavação e vedação para proteger terceiros. 
▪ Durante as escavações, adoptar a solução de contenção mais adequada tendo em 

atenção os seguintes factores: coesão do terreno, o nível do lençol freático e as 
condições acidentais previsíveis (possíveis fedas ou instabilidade do solo). 

▪ Se uma escavação for susceptível de afectar a segurança de uma estrutura em que 
estão a decorrer os trabalhos, todos devem ser evacuados e devem ser tomadas 
precauções para proteger a estrutura do colapso, fornecendo escoramento.  

Ocorrência de acidentes de trabalho 
(queimaduras, ablação, quedas, 
problemas de postura, contusões, 
distensões musculares, etc.) 
 

▪ Substâncias inflamáveis devem ser mantidas em local protegido do calor e de qualquer 
fonte de ignição, em áreas de acesso restrito e com sinaléticas de proibição de fumar. 

▪ Não utilizar ferramentas pontiagudas para sondar cabos eléctricos subterrâneos. 
▪ Devem ser garantidas formações e capacitações em diferentes níveis sobre o 

manuseio de substâncias, equipamentos e materiais perigosos. 
▪ Sempre que possível, devem ser realizadas formações sobre prestação de primeiros 

socorros e a identificação de responsável em prestar os primeiros socorros. 
▪ Implementação de código de conduta (proibição de uso ou consumo de álcool, drogas 

ou outras substâncias, acções ilegais, comportamento irresponsável e falta de cuidado 
no local de trabalho). 

▪ Os trabalhadores devem dispor de equipamentos de protecção individual (EPI) 
adequados às suas actividades e aos principais riscos associados. 

▪ Os trabalhadores devem ser treinados a fazer a manutenção adequada do EPI, 
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Risco Medidas de gestão 
limpando os sujos e substituindo os danificados (o empregador deve atribuir).  

▪ Assegurar que áreas em obra ou com algum outro risco de saúde e segurança, estejam 
vedadas à entrada de pessoas não autorizadas e não treinadas/induzidas. 

▪ Garantir a organização dos materiais ou equipamentos para que não apresentem 
riscos para o trabalhador. 

▪ Arrumação de materiais e equipamentos de forma ordenada. 
▪ Não estarem pessoas debaixo de cargas suspensas. 
▪ Assegurar a disponibilidade de equipamentos de combate ao incêndio em áreas 

estratégicas. 
Exposição a ruídos intensos  ▪ Programas de treinamentos e sensibilização sobre os riscos que advém do ruído 

prolongado. 
▪ Aquisição de equipamentos com baixos níveis de ruido sempre que possível. 
▪ Distribuir equipamentos de protecção adequados para o risco. 
▪ Garantir a fiscalização. 

Exposição a substâncias perigosas ▪ Deve se evitar o uso de produtos químicos sem o devido 
acompanhamento/treinamento por especialistas. 

▪ Caso seja necessário à sua utilização, deve-se controlar a segurança das entregas das 
substâncias perigosas, o armazenamento, transporte, utilização e eliminação. 

▪ Garantir o fornecimento de EPIs adequados para a tarefa e ao produto por manusear. 
▪ Treinar aos manuseadores sobre a ficha de segurança de produto químico que 

apresenta os cuidados e regras no transporte, armazenamento, em acções a realizar 
em caso de acidente, etc. 

Incidência da prostituição ▪ Os trabalhadores devem ser sensibilizados a não apoiarem/submeterem-se a 
prostituição, para evitar o risco de serem acusados de envolvimento em acto não 
consentido por vingança. 

▪ Cumprimento do código de conduta. 
▪ Implementar e garantir o cumprimento do Plano de Acção de Violência Baseada no 

Género 
Disseminação de doenças 
transmissíveis (ITSs, HIV/SIDA, etc) 

▪ Sensibilização dos trabalhadores a submeterem-se a testes voluntários de HIV. 
▪ Sensibilizar os trabalhadores sobre a necessidade de tratamento das ITSs na sua fase 

inicial, de forma a minimizar o risco de infecção por HIV. 
▪ Disponibilização de preservativos. 

Influxo de trabalhadores, que pode 
ocasionar conflitos e tensões sociais 
derivada da competição pelo acesso 
ao trabalho e exacerbar riscos 
sociais (ex. VBG). 

▪ Os trabalhadores locais deverão ter prioridade no processo de contratação, 
principalmente do sexo feminino. 

▪ O processo de recrutamento deve ser transparente, efectuado em coordenação com 
os órgãos locais. 

▪ Aplicar as medidas descritas no Plano de Acção contra VBG disponível no Anexo 12 
do QGAS 

Discriminação da mão de obra 
pertencente aos grupos vulneráveis 

▪ Estabelecer uma cota mínima desta mão de obra nas actividades do Projecto 
▪ Encorajar a participação das mulheres, jovens e deficientes no projecto 

Riscos associados aos 
trabalhadores envolvidos com os 
trabalhos de instalação do cabo 
submarino 

▪ Assegurar que a avliação de riscos por actividade é realizada e as medidas de 
mitigação apropriadas sejam seguidas 

▪ Uso de colectes salva-vidas sempre que estiverem a trabalhar em áreas de risco de 
afogamento 

▪ -Uso de protector solar e equipamento de protecção individial apropriado ao trablho 
Trabalhadores imigrantes ▪ Riscos de discriminação e xenofobia 

▪ Sujeitar-se a condições de trablho e de acomodação deploráveis , longas horas de 
trablho sem descanso  

▪  
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4. SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO  

4.1. Legislação de STP 

A Legislação de STP estabelece as relações jurídicas de trabalho entre o empregador e o trabalhador (também 
designadas por termos e condições) , as medidas a adoptar sobre Saúde e Segurança Ocupacional. Na Tabela 6 é 
sintetizado o quadro legal de STP aplicável ao Projecto. 

Tabela 6: Sintese da legislação laboral de STP 

Legislação Descrição Obrigação 
TERMOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Constituição da 
República (Lei n.º 
1/2003, de 29 de 
Janeiro) 

Estabelece a 
fundação do 
direito laboral 
de STP 

▪ Estabelece o direito ao Trabalho (Art. 42) assegurando a  igualdade 
de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e 
condições para que não seja vedado ou limitado, em função do 
sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias 
profissionai 

▪ Estabelece os direitos básicos dos trabalhadores (Art. 43), 
nomeadamente: 

▪ a) A retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e 
qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual 
salário igual, de forma a garantir uma existência condigna; 

▪  b) A liberdade sindical como forma de promover a sua unidade, 
defender os seus legítimos direitos e proteger os seus interesses;  

▪ c) A organização do trabalho em condições socialmente 
dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal;  

▪ d) A prestação do trabalho em condições de higiene e segurança;  
▪ e) A um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso 

semanal e a férias periódicas pagas;  
▪ f) A greve, nos termos a ser regulados por lei, tendo em conta os 

interesses dos trabalhadores e da economia nacional. 
▪  Segurança social do trabalhador (Art.44) O Estado garante a todo 

o cidadão, através do sistema de segurança social, o direito a 
protecção na doença, invalidez, velhice, viuvez, orfandade e 
noutros casos previstos na lei 

a) REGIME 
JURÍDICO 
DAS 
CONDIÇÕES 
INDIVIDUAIS 
DE 
TRABALHO 
Lei N.º 6/92, 
de 11 de 
Junho 

Esta Lei 
estabelece o 
regime jurídico 
é aplicável às 
relações 
laborais 
estabelecidas 
entre 
empregadores e 
trabalhadores 
em STP. 

▪ Estabelece a noção e formas de contrato de trabalho. Presume-se 
a existência de um contrato de trabalho pelo mero facto da 
prestação de serviços por uma pessoa a outra, utilizando 
instalações ou instrumentos de trabalho desta. Artigo 1.  

▪ Duração do Tabalho – O artigo 36 estabelece que o período normal 
de trabalho não pode ser superior a oito horas por dia e quarenta e 
cinco horas por semana, sendo que o Descanso seminal pode ser 
de 1 dia, 1,5 dia ou 2 dias.  

▪ O trabalhador tem direito a Férias ic O período anual de férias é de 
trinta dias consecutivos, não sendo computáveis nesse período os 
dias de descanso semanal e os feriados iniciais e finais (artigo 63) 

▪ Salário mínimo - para garantir um mínimo de subsistência digna 
aos trabalhadores por conta do outrem, haverá uma retribuição 
mínima mensal, a estabelecer pelo Conselho do Ministros. (Artigo 
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Legislação Descrição Obrigação 
99.º) 

▪ Aos trabalhadores de idade inferior a 16 anos, uma retribuição 
mínima igual a 50% da retribuição mínima mensal, interprofissional 
ou sectorial respectiva; Aos trabalhadores de idade compreendida 
entre os 16 e os 18 anos, uma retribuição mínima, igual a 60% da 
retribuição mínima mensal, interprofissional ou sectorial respective 
(Artigo 101) 

▪ As ofertas de emprego não podem conter, directa ou 
indirectamente, qualquer restrição, especificação ou preferência 
baseada no sexo, salvo quando tal seja inerente à natureza do 
trabalho a desempenhar, tornando-o qualitativamente diferente 
quando prestado por um homem ou por uma mulher (Artigo 138) 

▪ ) 
▪ Saúde e Segurança no Trabalho Princípios gerais 1. O empregador 

é obrigado a organizar e a fazer executar o trabalho em condições 
de segurança e de protecção à saúde dos trabalhadores. (Artigo 
144.º) 

▪ De acordo com o Artigo 146.º O empregador é obrigado a declarar 
os acidentes de trabalho e as doenças profissionais às autoridades 
competentes, bem como a proceder ao respectivo registo. Em caso 
do acidente no local de trabalho, os empregadores são obrigados a 
prestar ao trabalhador os primeiros socorros e a proporcionar-lhe 
transporte adequado até ao mais próximo centro hospitalar onde 
possa ser tratado. 

LEI DA GREVE Lei n.º 
4/92, de 28 de Maio 

Estabelce o 
processo e os 
mecanismos a 
serem 
cumpridos para 
a realização da 
Greve 

▪ O direito a greve dostrabalhadores; 
▪ O sindicato deve comunicar por escrito à entidade empregadora e 

ao Ministério responsável pela administração do trabalho com a 
antecedência mínima de sete dias úteis; 

▪ Proibição do lock out pelo patronato 

LEI SINDICAL Lei n.º 
5/92, de 28 de Maio 

Estabelece o 
direito de 
constituição 
associações 
sindicais para 
defesa dos seus 
direitos e 
protecção dos 
seus, interesses 
sócio-
profissionais 

▪ Estabelece a Independencia dos sindicatos 
▪ Define a incompatibilidade do exercício de cargos nos órgãos das 

associações sindicais é incompatível com o desempenho de 
quaisquer cargos de direcção em partidos políticos instituições 
religiosas, e bem assim com o estatuto de membros do Governo, 
do Tribunal Supremo, do Procurador-Geral da República, além de 
outros legalmente previstos. 

▪ Estabelece a estrutura sindical nas empresas de acordo com o nº 
de trabalhadores 

Lei n.o 14/2007 sobre 
a Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho. 

Tem por objecto 
a fixação de 
medidas que 
garantam nos 
locais de 
trabalho a 
segurança e a 

▪ A lei estabelece requisitos de Segurança das construções de 
edifícios e outras construções; Prevenção contra os riscos de 
incêndios nos locais de trabalho; Protecção, manutenção e 
utilização de máquinas; Aparelhos e meios de elevação, transporte 
e armazenagem em obras de construção civil, caldeiras electricas, 
instalações electricas e outras. Áreas consideradas como sendo de 
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Legislação Descrição Obrigação 
saúde dos 
trabalhadores e 
um bom 
ambiente de 
trabalh 

alto risco A lei estabelece que: 
▪  Em todos os locais de trabalho com mais de cinquenta 

trabalhadores será organizado um serviço de higiene e segurança 
sob orientação de um técnico denominado encarregado de 
segurança, cuja nomeação será dado conhecimento à Inspecção-
Geral do Trabalho. (artigo 78).  

▪ Todas as unidades empresariais com mais de dez trabalhadores e 
cuja natureza o justifique, devem elaborar normas internas de 
higiene e segurança que completem as disposições do presente 
diploma (Artigo 80).  

▪ Equipamento de Protecção individual-  Deve existir, à disposição 
dos trabalhadores, equipamentos de protecção individual eficaz 
relativamente aos riscos resultantes do seu posto de trabalho e 
sempre que não seja possível efectuar uma protecção colectiva 
(Artigo 62.º) 

▪ Deve ser posta à disposição dos trabalhadores, em locais 
facilmente acessíveis, água potável em quantidade suficiente 

▪ O Artigo 75 estabelece a necessidade de realizar exames medicos, 
nomeadamente: a) Exames de admissão, antes do início da 
prestação de trabalho, ou nos quinze dias seguintes, se a urgência 
da admissão o justificar; b) Exames periódicos, a realizar 
anualmente para os menores de dezoito anos e maiores de 
quarenta e cinco e de dois em dois anos para os restantes 
trabalhadores; c) Exames ocasionais, sempre que haja alterações 
susceptíveis de se repercutir na saúde do trabalhador, no caso do 
regresso ao trabalho depois de uma ausência superior a quarenta e 
cinco dias por motivo de acidente ou doença e sempre que o 
médico considere necessário, atendendo à saúde do trabalhador 

Convenções da OIT 

STP ratificou as oito convenções fundamentais da OIT, que tratam questões consideradas como princípios e direitos 
fundamentais no trabalho: liberdade sindical e reconhecimento efectivo do direito de negociação colectiva, eliminação 
de toda e qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório, abolição efectiva do trabalho infantil e eliminação da 
discriminação em matéria de emprego e de profissão, que são. 

- Convenção n.º 182, sobre as Piores Formas de Trabalho das Crianças, 1999 
- Convenção n.º 138, sobre a Idade Mínima, 1973 
- Convenção n.º 111, sobre a Discriminação (Emprego e Profissão), 1958 
- Convenção n.º 105, sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 1957 
- Convenção n.º 100, sobre a Igualdade de Remuneração, 1951 
- Convenção n.º 98, sobre o Direito de Organização e Negociação Coletiva, 1949 
- Convenção n.º 87, sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical, 1948 
- Convenção n.º 29, sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório, 1930 

4.2. Norma Ambiental e Social 2 do Banco Mundial - Mão-de-obra e Condições de trabalho 

Os requisitos do Banco Mundial relacionadas a mão-de-obra estão descritas na NAS2-Mão de obra e Condições de 
trabalho. A NAS2 reconhece que ao assegurar que os trabalhadores do Projecto sejam tratados de forma justa, com 

http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-182-sobre-as-piores-formas-de-trabalho-das-criancas-1999/
http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-138-sobre-a-idade-minima-1973/
http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-111-sobre-a-discriminacao-emprego-e-profissao-1958/
http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-105-sobre-a-abolicao-do-trabalho-forcado-1957/
http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-100-sobre-a-igualdade-de-remuneracao-1951/
http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-98-sobre-o-direito-de-organizacao-e-negociacao-coletiva-1949/
http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-87-sobre-a-liberdade-sindical-e-a-protecao-do-direito-sindical-1948/
http://www.dgert.gov.pt/convencao-n-o-29-sobre-o-trabalho-forcado-ou-obrigatorio-1930/
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condições de trabalho seguras e saudáveis, os Mutuários podem promover relações sólidas entre trabalhadores e 
empregadores e potenciar os benefícios do desenvolvimento de um projecto. 

Os principais objetivos da NAS2: 

- Promover condições de trabalho seguras e saudáveis; 
- Promover o tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de oportunidades para os trabalhadores 

do projecto. 
- Proteger os trabalhadores do projecto, incluindo categorias vulneráveis de trabalhadores, como 

mulheres, indivíduos com deficiências, crianças (em idade laboral, em conformidade com esta NAS) e 
trabalhadores migrantes, trabalhadores contratados, trabalhadores comunitários e trabalhadores de 
fornecimento primário. 

- Evitar o uso de todas as formas de trabalho forçado e infantil. 
- Apoiar os princípios de liberdade de associação e negociação coletiva dos trabalhadores do projecto de 

maneira compatível com a legislação nacional. 
- Fornecer meios acessíveis aos trabalhadores do projecto para levantar preocupações no local de 

trabalho. 

O âmbito da aplicação da NAS2 depende do tipo de relação de trabalho entre o Mutuário e os trabalhadores do 
projecto. O termo “trabalhador do projecto” que incluem: trabalhadores diretos; trabalhadores das contratadas, 
trabalhadores de fornecedores primários, e trabalhadores comunitários. A NAS2 aborda matérias sobre:  

- Condições de trabalho e gestão das relações laborais: Termos e condições de emprego-que define os 
requisitos de contratação, pagamentos de salários, cessação de contrato entre outras deverão ser de forma 
escrita e explícita; Não discriminação e igualdade de oportunidades - a contratação de trabalhadores do 
projecto será baseada no princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento justo, e não haverá 
nenhuma discriminação com relação a quaisquer aspetos da relação de trabalho; Organizações de 
trabalhadores – respeitar o papel das organizações de trabalhadores legalmente estabelecidas (associações, 
sindicatos) e dos representantes legítimos dos trabalhadores, que receberão as informações necessárias 
para realizar negociações significativas em tempo útil. 

- Proteção da força de trabalho: Trabalho infantil e idade mínima- estabelece a idade mínima de 14 anos para 
trabalhar no projecto; Trabalho forçado- proibição de qualquer tipo de trabalho involuntário ou obrigatório, 
como servidão, escravidão ou acordos semelhantes de contratação de mão-de-obra. 

- Mecanismo de queixa – garantir que seja fornecido um mecanismo de queixa a todos os trabalhadores diretos 
ou contratados para lidar com preocupações no local de trabalho. 

- Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) - Todas as partes que empregam ou contratam trabalhadores do 
projecto desenvolverão e implementarão procedimentos para estabelecer e manter um ambiente de trabalho 
seguro, incluindo assegurando que locais de trabalho, máquinas, equipamentos e processos sob o seu 
controlo sejam seguros e sem risco para a saúde, nomeadamente através do uso de medidas de proteção 
adequadas em matéria de substâncias e agentes físicos, químicos e biológicos. 

4.3. Comparação dos requisitos da Legislação Laboral Nacional da NAS 2  

A legislação laboral STP é consistente com a NAS2 do Banco Mundial na maioria dos aspectos-chave, com exceção 
de alguns pontos, a saber, requisitos para os empregadores desenvolverem mecanismo interno de reparação de 
queixas para trabalhadores, a categoria de trabalhadores comunitário- (Tabela 7). Para os fins deste Projecto, as 
disposições do NAS2 do Banco Mundial, estipuladas neste documento de Procedimentos de Gestão do Trabalho, 
serão seguidas, com exceção dos funcionários públicos, cujos termos de emprego seguirão apenas a legislação 
nacional. 
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Tabela 7: Comparação dos principais requisitos da NAS2 e da legislação laboral de STP 

Tópico Principais requisitos do BM  Legislação de SPT Lacunas em relação a legislação 
de STP 

Condições de 
trabalho e gestão 
das relações 
laborais 

- Procedimentos escritos de gestão de mão-
de-obra aplicáveis ao projecto; 
- Termos e condições de emprego 
devidamente documentados  
- Não discriminação e igualdade de 
oportunidades 
- Respeitar o papel das organizações de 
trabalhadores legalmente estabelecidos 

- Contrato de trabalho por escrito, porém existe a 
figura de presunção do contrato de trabalho.  
Termos e condições de emprego devidamente 
documentados  
- Não discriminação e igualdade de oportunidades 
(mulheres, deficientes, …) 
- Respeitar o papel das organizações de 
trabalhadores legalmente estabelecidos 

Todos os requisitos existem na 
legislação laboral STP 

 

Proteção da força 
de trabalho 

- Proibição do Trabalho infantil, fixação da 
idade mínima (idade mínima 14 anos) 
- Proibição de qualquer forma de trabalho 
forçado como servidão, escravidão ou 
acordos semelhantes de contratação de mão-
de-obra. 
- Estabelecer horário de trabalho especial 
para os trabalhadores que fazem parte de 
grupos vulneráveis 

- Proibição do Trabalho infantil, fixação da idade 
mínima (idade mínima 15-18 anos) 

• Sem lacunas  
Apesar das estratégias que 
definirem intervenções estruturadas 
para os grupos mais vulneráveis 
naão se nota com clareza o 
procedimento sobre o horário de 
trabalho; pelo que a NAS 2 deverá 
ser seguida nestes casos 

C. Mecanismo de 
queixas  

- Obrigatoriedade de estabelecer um 
mecanismo de queixa a todos os 
trabalhadores (diretos ou contratados) 

- A legislação não é explicita na obrigatoriedade em 
estabelecer e implementar o Mecanismo de gestão 
de queixas no local de trabalho. 

- Seguir os requisitos da NAS2 no 
que toca ao mecanismo de queixas  
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Tópico Principais requisitos do BM  Legislação de SPT Lacunas em relação a legislação 
de STP 

D. Saúde e 
segurança 
ocupacional  

- Procedimento detalhado necessário para 
cada projecto.  
- Requisitos para proteger trabalhadores, 
treinar trabalhadores, documentar incidentes, 
preparação para emergências, abordar 
questões; e 

- Monitorar o desempenho de SST  

- Procedimento detalhado necessário para cada 
projecto de construção.  
- Requisitos para proteger trabalhadores, treinar 
trabalhadores, documentar incidentes, preparação 
para emergências, abordar questões;  

- Monitorar o desempenho de SST 

- Consistente nos requisitos para 
proteger os trabalhadores, 
documentação de incidentes e plano 
de preparação para emergências.  

E. Trabalhadores 
contratados 

- Estabelecer procedimentos para gerir e 
monitorizar o desempenho das contratadas 
em relação aos requisitos da NAS2 e 
incorporar os requisitos da NAS 2 em 
acordos contratuais com esses terceiros e 
eventuais subcontratadas 

- Não existente  
 

Seguir os requisitos da NAS2 no 
que toca a mão-de-obra comunitária 
mecanismo de queixas  

F. Trabalhadores 
comunitários 

Inclusão nos procedimentos  de gestão de 
mão-de-obra, os termos e condições em que 
a mão-de-obra da comunidade será 
contratada 

- Não existe a categoria de mão-de-obra comunitária  Seguir os requisitos da NAS2 no 
que toca a mão-de-obra 
comunitária mecanismo de queixas 

 



 

 

5. PESSOAL RESPONSÁVEL  

Os trabalhadores directos do Projecto que farão parte da UIP com o suporte da AFAP estarão sob alçada dos 
departamentos de administração de Recursos Humanos da MIRN, e serão regidos de acordo com os estatutos do 
funcionário do Estado. Os funcionários directos do projecto recebem todos os benefícios e direitos sociais exigidos pela 
legislação nacional (ou seja, horas extras, salários, férias anuais remuneradas, licença por doença, jornada máxima de 
trabalho, indemnizações e benefícios, etc.). 

Os empreiteiros/empresas contratadas devem dispor de um departamento de Recursos Humanos (RH) que actuará como 
elo entre os trabalhadores e a Direcção, sendo um sector primordial para exercício de recrutamentos, estruturação, 
treinamentos, instruções, capacitações, qualificação, e para mitigar e resolver problemas trabalhistas em primeiro 
estágio. Este departamento deverá possuir domínio da legislação de STP e experiência em resolução e encaminhamento 
de reclamações ou incidências oriundas do desenvolvimento de actividades do projecto. 

Têm responsabilidade na implementação destes PGMO as seguintes entidades:  
i Unidade de Implementação do Projecto (UIP): Responsável pela gestão geral do projecto, promover a 

elaboração da comunicação prévia sobre os PGMO, contratação e monitoria de consultores e contratadas de 
forma competitiva. Assegurar a integração dos códigos de ética, de conduta e dos presentes PGMO nos 
contractos, garantir o funcionamento do Mecanismo de Gestão de Reclamações (MGR) dos trabalhadores e 
monitorar as empresas contratadas e subcontratadas. 

ii Especialista de Salvaguardas da UIP: Treinar os trabalhadores directos e supervisionar as empresas 
contratadas na implementação dos aspectos de saúde e segurança ocupacional e comunitária, instrumentos de 
salvaguarda ambiental e social, monitorar a integração dos códigos de conduta nos contractos e a 
implementação dos PGMO. 

iii Oficiais de recursos humanos, ambientais, sociais e de saúde e segurança ocupacional (SSO) das 
empresas beneficiárias e contratadas: Em coordenação com os especialistas de salvaguardas da UIP, têm a 
responsabilidade de coordenar as actividades dos seus trabalhadores alocados ao Projecto, tendo em vista a 
integração dos princípios gerais de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, promover a 
implementação das medidas previstas nestes PGMO, garantir a adaptação dos PGMO face aos desvios do 
projecto, promover a divulgação mútua de informação e treinamentos sobre riscos profissionais entre os seus 
trabalhadores alocados do Projecto, definir as condições de acesso à obra, salvaguardar que as actividades do 
Projecto não constituam riscos para terceiros, investigar incidentes e acidentes de trabalho, apontar qualquer 
não-conformidade no que concerne à saúde e segurança e implementar todas as acções correctivas 
necessárias, assegurar o relacionamento com entidades públicas. Assegurar a funcionalidade do Mecanismo de 
Gestão de Reclamações (MGR) dos trabalhadores. 

iv Fiscal da obra: Assegurar que estes PGMO são cumpridos pelas contratadas e subcontratadas que actuam no 
âmbito do Projecto e assegurar a rectificação de qualquer desvio em relação aos requisitos neles constantes.  

v Trabalhador: Responsável por cumprir com todas as cláusulas contratuais, do código de conduta e assegurar 
que as suas actividades não violem os requisitos estabelecidos nestes PGMO, reportar violações ao contracto 
(pela empresa) e ao código de conduta (por outros indivíduos). 

 

6. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS  

6.1. Políticas e procedimentos gerais do Projecto 

Todos empregadores com mão-de-obra afecta ao Projecto ou subprojecto deverão: 

• Conhecer e cumprir as disposições legais relativas a emprego e trabalho, incluindo o trabalho infantil, e 
normas técnicas e regulamentares em vigor. 

• Conhecer e cumprir com os diplomas legais relativos à Saúde e Segurança dos Trabalhadores. 
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• Conhecer, treinar aos colaboradores e cumprir com os documentos vinculativos do Projecto, incluindo o 
presente Plano, e todos outros documentos elaborados para o presente projecto. 

• Ter um departamento, sector ou pessoal responsável por gestão de recursos humanos e relações trabalhistas. 
• Documentar e fornecer a cada trabalhador, ao ser contratado, de forma clara e compreensível, as informações 

relativas aos seus direitos previstos na legislação de trabalho, incluindo os direitos a salários e benefícios. 
• Respeitar as condições de acordos colectivos e o direito à organização livre. 
• Documentar, divulgar e manter visível para os trabalhadores (em mural/locais estratégicos): 

o Código de conduta  
o Canais de apresentação de queixas laborais 
o Regulamentos internos ou documentos similares que clarificam: Horário (de entrada, saída e 

intervalos diários); carga horária semanal e mensal, requisitos para benefício de horas extras, direito 
a repousos semanais e férias, sansões em vigor (ex. em caso de falta não justificada), etc. 

• De acordo com o princípio da igualdade de oportunidades, promoção do género, e no tratamento justo, não 
fazer e não tolerar discriminação em nenhum dos aspectos da relação trabalhista (recrutamento, contratação, 
remuneração, condições de trabalho e termos de contratação, treinamento, promoção, rescisão do contracto e 
disciplina). 

• Disponibilizar mecanismo de acesso fácil para reclamações aos trabalhadores e suas organizações, 
independente de outros recursos jurídicos, para que expressem suas preocupações quanto às condições de 
trabalho, com garantia de retorno aos reclamantes, sem qualquer retaliação. 

 
 

6.2. Código de Conduta  

Um conjunto de Código de Conduta para o empregador/empresa, para os gestores da empresa e para os trabalhadores 
individuais é apresentado no ANEXO 2. Ele enfatiza as questões trabalhistas, de Saúde e Segurança, questões 
ambientais e sociais, incluindo a violência baseada no género (VBG) e a violência contra crianças (VCC). As obrigações 
do código de cumprimento obrigatório por todos os trabalhadores.  

O código individual deve ser assinado por cada trabalhador (incluindo gestores), preferencialmente na assinatura do 
contracto, e mantida uma cópia por ambas partes (trabalhador e empregador). No caso de trabalhadores contratados 
antes do projecto, estes devem assinar na fase de planificação e mobilização do subprojecto, ou seja, antes do início das 
actividades práticas no âmbito do Projecto. 

O Código de Conduta deve ser um documento resumido, escrito em linguagem simples. Deverá estar disponível em 
português3 e inglês e deverá ser explicado oralmente ao trabalhador nos idiomas locais da região do subprojecto antes 
da sua assinatura. Deve também ser tema de debate nas sessões de treinamento/capacitação interna promovidas pelo 
empregador. 

6.3. GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL 

6.3.1. Higiene, saúde e segurança ocupacional  

As empresas contratadas e subcontratadas no âmbito do projecto devem: 
• Fornecer aos trabalhadores um ambiente de trabalho seguro e saudável, que leva em consideração os riscos 

inerentes de seu sector em particular e às classes de perigos específicos das áreas de trabalho, incluindo perigos 
físicos, químicos, biológicos e radiológicos. 

 

3 Geralmente, quem sabe ler nas línguas vernaculares também o sabe na língua portuguesa pois esta última é o idioma com que se 
aprende a ler. 
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• Tomar medidas para prevenir acidentes e doenças resultantes, associadas ou ocorridas durante o curso do 
trabalho, segundo as boas práticas que incluem: a identificação de perigos potenciais para os trabalhadores, 
principalmente aqueles que possam ser um risco à vida. 

• Ministrar treinamento regular em procedimentos de segurança operacional aos trabalhadores. 
• Documentar e divulgar acidentes, doenças e incidentes ocupacionais. 

• Dispor de mecanismo para prevenção, preparação e resposta para emergências. 
• Fornecer Equipamentos de Protecção Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecção Colectiva (EPC) inerentes 

aos riscos das actividades a desenvolver. 
• Fornecer aos trabalhadores treinamento adequado e demonstração do uso de EPIs e EPC.  
• Supervisionar frequentemente o uso contínuo e correcto de EPI e EPC durante os trabalhos. 
• Promover campanhas de consciencialização/sensibilização sobre COVID-19, HIV/SIDA, e infecções de 

Transmissão Sexual (ITS). 
• Manter as melhores condições possíveis que garantam a qualidade de vida e o saneamento nas instalações de 

apoio aos colaboradores, como as áreas de vivência, refeitórios com mesas e cadeiras, sanitários e vestiários 
no canteiro de obras. 

• Contar com água potável em quantidade correspondente ao necessário, incluindo nas frentes de obra, de modo 
a ser fornecida aos trabalhadores, de acordo com as recomendações e directrizes nacionais e da OMS 
aplicáveis. 

•  Contar com as condições de saitárias nos locais de trabalho, acampamentos e canteiros de obras.  
• Garantir a presença de sanitários limpos e adequados a cada um dos géneros, para trabalhadores da construção 

civil, incluindo os trabalhadores a operar nas frentes de obra. 
• Garantir no seu corpo técnico um responsável por saúde, segurança ocupacional (SSO), que deverá adaptar e 

implementar o presente plano consoante as condições existentes e observando a legislação nacional. 
• Informar à Contratante e aos órgãos competentes, em cumprimento das normas legais, todos os acidentes, 

incidentes e fatalidades associadas às obras ou que envolvam comunidades locais, cobrindo a segurança dos 
trabalhadores e do público e fornecendo assistência imediata, de acordo com o que seja necessário, aos 
acidentados e seus familiares. 

• Dispor de pessoal formado em primeiros socorros no local das obras (quando aplicável), com condições 
necessárias para prover os primeiros socorros aos trabalhadores, de acordo com a legislação em vigor em STP. 

• Proporcionar aos trabalhadores da construção civil alojamento seguro e adequado, onde as mulheres e os 
homens devem ter instalações balneares independentes e bem equipadas. 

• Nas frentes de obra, os trabalhadores deverão ter acesso a lugares de pausa onde tomar seus lanches e 
refeições, em locais protegidos do sol; 

• Incluir quer no estaleiro bem como no local das obras um posto de emergência (emergency assembly point).  
 

6.3.2. Gestão de riscos específicos de SSO 

A identificação e a gestão de riscos específicos está apresentada na secção 3 deste Plano.  

6.3.3. Consciencialização sobre Saúde e Segurança Ocupacional 

Todos os trabalhadores afectos ao projecto (directos, contratados) devem participar da sessão de indução em saúde e 
segurança, conduzida pelo Oficial de SSO ou outro que lhe for atribuída a tarefa, antes de se iniciar quaisquer actividades 
ao nível do projecto. Nenhum funcionário tem permissão para iniciar suas actividades de campo antes de participar desta 
sessão. 

A indução deve explicar o presente Plano, suas regras, bem como requisitos específicos do local a desenvolver a 
actividade, que devem no mínimo, consistir em uma reunião informativa (briefing) introdutória explicando o trabalho, os 
perigos gerais que podem ser encontrados durante as actividades e o controle / medidas mitigadoras. 
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Estas acções de formação e consciencialização também deverão ser realizadas na ocasião de: 

• Transferência ou mudança de funções; 
• Mudança no equipamento de trabalho, ou 
• Introdução de uma nova tecnologia. 

Sessões diárias ou semanais de briefing (momentos de segurança) deverão ser realizadas. As sessões discutirão 
questões de saúde e segurança ocupacional referentes as actividades do Projecto, ocorrências próximas, incidentes e 
acidentes, direitos humanos e questões relacionadas a género. Além disso, quaisquer preocupações dos trabalhadores 
podem ser discutidas, permitindo que os trabalhadores façam sugestões e comentários francos, e serão tratadas para a 
satisfação da pessoa em questão, por meio do pessoal apropriado do Projecto. 

O ANEXO 5 apresenta uma lista não exaustiva de temáticas que podem ser abordadas no momento de saúde e 
segurança ocupacional. 
 

6.3.4. Inspecção  

O objectivo da inspecção é de manter as normas de saúde e segurança ocupacional e descobrir deficiências num artigo, 
procedimento ou área antes de se tornar um perigo. 

Todas as inspecções de saúde e segurança devem ser realizadas utilizando uma lista de controlo (check list) a ser 
elaborado pelo Oficial de Meio Ambiente e SSO da contratada, que deverá ser incluído no relatório de progresso mensal.  

No processo de realização das inspecções, deverá ser verificado, mas não se limitando a: 

• Registos de Equipamento de Protecção Individual e colectivo e o seu estado/condição para uso. 

• Registos das formações de Saúde e Segurança ministradas aos trabalhadores, e registo de presença as 
formações 

• Registo de Substâncias Químicas Perigosas presentes na obra e o seu armazenamento. 
• Registo do estado de máquinas e veículos. 
• Registo de Equipamento de Combate a incêndios. 
• Presença de kits de primeiros socorros (e registo de material, medicamentos e equipamentos disponíveis). 

• Registo de condições de trabalho (medidas de mitigação adoptadas para minimizar possíveis acidentes 
decorrentes do trabalho) e condições dos estaleiros e acampamentos (dormitórios, existência de balneários 
separados para homens e mulheres, disposição de água, etc.). 

• Presença de material de combate a incêndios e verificação da validade dos equipamentos 
Em caso de qualquer eventualidade/desvio, deverá se assegurar a sua correcta acção por forma a reduzir ou eliminar a 
ocorrência de incidente/acidente. 
 

6.3.5. Registo de Não Conformidades 

O Empreiteiro deverá registar como não conformidade todos os casos que apresentam gravidade significativa 
(requerendo acções correctivas / preventivas importantes) ou que, embora de menor gravidade, correspondam a uma 
situação de reincidência ou cujas correcções não possam ser resolvidas de imediato. Tais não conformidades deverão 
ser registadas em fichas conforme o ANEXO 3 destes Procedimentos, ou outro que o Empreiteiro entenda ser melhor, 
desde que não diminua a informação referida neste modelo. 

Caso o Empreiteiro não registe uma não conformidade que no critério da Fiscalização deva ser considerado como tal, 
esta (o Fiscal) deverá registar essa não conformidade, obrigando-se o Empreiteiro a incluir no apêndice de não 
conformidades adiante referidas e a cumprir com a ordem dada pelo Fiscal. Nesta situação, o Fiscal deverá fazer constar 
essa situação nos relatórios mensais e para as reuniões de obra, registando-se na respectiva acta as medidas tomadas 
para esclarecer e evitar situações similares. 
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6.3.6. Reporte de incidentes 

Todos os incidentes, incluindo aqueles que requerem apenas respostas leves, quase ocorrências e violações aos direitos 
humanos ou questões relacionadas ao género devem ser relatados imediatamente após sua ocorrência ao Gerente da 
obra ou a UIP através do MGR (apresentado no Capítulo 9). O objectivo é prevenir a ocorrência de acidentes graves que 
possam resultar em grandes perdas de materiais e, mais importante, danos humanos irreparáveis ou conflitos entre 
trabalhadores. Nenhuma acção disciplinar deve ser tomada sobre um funcionário por relatar um incidente, 
independentemente de sua categoria e gravidade. Pelo contrário, todos os trabalhadores devem ser incentivados a relatar 
todos incidentes e quase ocorrências4. Todos os incidentes relatados por ou envolvendo trabalhadores do Projecto 
devem ser investigados com seriedade. Medidas correctivas serão definidas, implementadas e transmitidas aos 
interessados. 
 

6.3.7. Registo de Acidentes de trabalho 

Sempre que ocorra um acidente de trabalho envolvendo qualquer trabalhador ao serviço do Empreiteiro (incluindo 
empresas subcontratadas e fornecedores), deve ser efectuado um inquérito registando-se todas as informações 
relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente, incluindo as medidas preventivas adequadas para evitar 
a ocorrência de um acidente similar. Tratando-se de acidente grave ou fatal deverá também o Empreiteiro proceder à 
sua comunicação às entidades competentes - essas situações carecem de notificação imediata (por telefone) ao Fiscal 
à UIP e  deste ao financiador (Banco Mundial) num prazo de 24 horas após o acidente.  

O registo de acidentes de trabalho deverá ser feito através do modelo apresentado no ANEXO 4, ou em outro modelo 
que o empreiteiro e a UIP acordarem para o efeito, bastando ter informações precisas e que permitam a investigação do 
acidente e as medidas preventivas ou correctivas para que eventos similares não ocorram. Os procedimentos a seguir 
em caso de incidente/acidente estão resumidos na Tabela 8: 
 

Tabela 8: Procedimento a seguir em caso de incidente/acidente 

▪ Tipo de Incidente ▪ Acções a tomar 
▪ Incidente / quase acidente (sem 

ferimentos e sem danos materiais 
▪ Análise da ocorrência pelo Oficial de SSO e definição do plano de  medidas correctivas 

/preventivas a implementar. 
▪ Acidente ligeiro (arranhões leves, 

feridas leves, cujo primeiro 
socorro é suficiente/dano material 
ligeiro) 

▪ Comunicação à Gerência da Obra pelo Oficial de SSO e registo da ocorrência. 
▪ Investigação do acidente. 
▪ Definição do plano de acções correctivas e preventivas a implementar para minimizar 

ou eliminar eventos futuros. 
▪ Implementação das acções correctivas 

▪  Acidente grave (Acidente com 
perda de tempo que acarreta a 
perda do turno seguinte/dano 
material significativo) 

▪  

▪ Registo e comunicação do acidente à Gerência de Obra e a UIP. 
▪ Vigilância do acidente pelo responsável de SSO (sem prejuízo de quaisquer outras que 

a UIP considere necessárias, ou nos termos da lei). 
▪ Relatório final de investigação. 
▪ Análise do relatório em reunião de progresso e definição do plano de acções 

preventivas/correctivas a serem implementadas. 
▪ Implementaçã das medidas correctivas 

▪  Acidente fatal 
 

▪ Registo e comunicação do acidente ao Gerente de Projecto, ao Banco Mundial e a UIP 
pelo oficial de SSO. 

▪ Comunicação imediata ao financiador (Banco Mundial) pela UIP num prazo máximo de 
24 horas. Notificação às autoridades competentes. 

▪ Isolamento total da área do acidente. 
▪ Investigação do acidente pelo Oficial de SSO (sem prejuízo de quaisquer outras que o 

 

4 Está comprovado que nos casos em que ocorrem atendimentos leves de emergência e quase acidentes e não são reportados, ou 
quando nenhuma medida correctiva ou preventiva é tomada, a probabilidade de ocorrência de acidentes mais graves é maior. 
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Dono da Obra considere necessárias, ou nos termos da lei); 
▪ Relatório final de investigação; 
▪ Análise do relatório em reunião de segurança e definição das medidas correctivas e 

preventivas a implementar por escrito no prazo de 24 horas 
 

 

6.3.8. Plano de visitantes 

O acesso ao estaleiro de construção deve ser controlado através da delimitação total do seu perímetro com indicação da 
entrada. O canteiro de obras deve ser cercado em todos os perímetros e controlado 24 horas por dia. Todos os sinais de 
segurança obrigatórios e acções de proibição no portão e dentro do local devem ser exibidos na entrada. 

A autorização de entrada de visitantes no canteiro de obras deve contemplar as seguintes medidas preventivas: 

• Informações sobre o seu propósito; 
• Indução sobre perigos e riscos associados aos locais de implantação das obras; 
• Normas e regras de segurança a serem observadas; 

• Equipamentos de Protecção Individual a serem usados; 
• Os visitantes devem ser acompanhados por alguém que conheça bem o canteiro de obras e seus riscos, com 

aprovação do Oficial de SSO. 
 

6.3.9. Controle de álcool e drogas no local de trabalho 

Como forma de controlar as taxas de acidentes e garantir a aptidão para o trabalho, funcionários e visitantes não devem 
ser autorizados a aceder/permanecer no local onde decorrem as actividades do Projecto sob a influência de álcool ou 
drogas ou qualquer substância psicotrópica. O procedimento específico de controle de álcool e drogas deve ser 
elaborado, anexado e exibido no local e torná-lo acessível a todos os trabalhadores.  

6.3.10. Procedimentos para a mitigação da COVID 19 

Enquanto durar a pandemia da COVID-19, acções de prevenção e controlo deverão ser implementadas em diferentes 
situações, com a finalidade de garantir a segurança dos trabalhadores e da comunidade. Estes procedimentos estão 
descritos no Protocolo de  da COVID-19 no QGAS elaborado para o presente Projecto. O procedimento deverá enfatizar 
a obrigatoriedade da sujeição dos trabalhadores internos ou pessoal externos aos testes e exames de detecção de álcool 
e drogas, onde deverá abordar:  
 
• A competência para a realização dos exames. 
• Locais e períodos de testagem. 
• Procedimentos para a aplicação dos testes. 
• Registo dos resultados e prazo de conservação dos resultados.  
• Procedimentos a atender no caso de recusa de submissão dos testes.  
• Direitos dos trabalhadores e contraprovas (ex. direito à recusa do teste, desde que devidamente justificada em 

motivos objectivamente atendíveis; pode o colaborador requerer que seja efectuada uma contraprova, desde que tal 
solicitação seja efectuada imediatamente após o conhecimento do resultado do Teste),  

• Procedimentos em caso de detecção positivo de testes de álcool/drogas 
• Sessões de Informação, Sensibilização e Formação. 
 

6.3.11. PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 

As empresas envolvidas no Projecto deverão elaborar procedimentos de resposta a emergências para proteger suas 
actividades, trabalhadores e comunidades de prováveis cenários de emergência espectáveis. 
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Os procedimentos de resposta a cenários de emergência visam facilitar a identificação dos intervenientes e a definição 
do respectivo padrão de actuação em caso de ocorrência de emergência. Estas acções permitem um combate eficaz do 
acidente/incidente e a minimização da respectiva consequência, para assegurar a integridade física de toda a pessoa e 
trabalhadores no local. 

Como parte do sistema de gestão de riscos, durante a execução do Projecto, o empreiteiro deverá avaliar as potenciais 
situações de risco inerentes às actividades e especificar melhor os responsáveis e acções através de um plano de 
preparação de resposta a emergência. O plano deverá incluir contactos relevantes e estar fixa em locais estratégicos 
visíveis aos trabalhadores.  

O Plano de Preparação e Resposta a Emergências deve estabelecer o seguinte: 

- os procedimentos em vigor para a identificação, notificação e o tratamento de incidentes, emergências e 
situações de crise; 

- procedimentos de resposta a emergências a serem realizados, incluindo a melhor forma de prevenir / mitigar 
doenças e lesões decorrentes de emergências; 

- estruturas de gestão claramente definidas, funções e responsabilidades para lidar com emergências ou crise, 
incluindo o treinamento necessário a ser dado com antecedência para cada função; 

- organização de áreas de emergência (por exemplo, pontos de encontros de emergências, salas de prestação 
de primeiros socorros, postos médicos); 

- providências para fornecimento de tratamento médico de emergência e, se necessário, evacuação médica; 
- O plano de comunicação e os sistemas de comunicação em vigor, incluindo contactos relevantes. 

Os trabalhadores, visitantes e partes interessadas externas devem ser treinados e compreender os Planos de Resposta 
a Emergências, suas funções e responsabilidades e o uso de recursos de resposta a emergências. As necessidades 
exactas de treinamento devem ser identificadas com base nos requisitos, funções e responsabilidades e capacidades do 
(s) indivíduo (s) envolvido (s). 

 

7. IDADE DE EMPREGO 

Segundo a legislação nacional do trabalho, a idade mínima laboral em STP é de 14 anos, sendo necessário obedecer 
alguns critérios descritos na mesma legislação, que incluem aprovação do representante legal do menor (menor de 18 
anos), bem como a análise de risco que evidencia que o menor não estará exposto a trabalhos perigos e a carga horária 
não irá exceder 38 horas semanais e sete horas diárias. 

Portanto, para o Projecto, o empregador deve, em coordenação com o organismo sindical competente, adoptar medidas 
tendentes a proporcionar ao menor condições de trabalho adequadas à sua idade, saúde, segurança, educação e 
formação profissional, prevenindo quaisquer danos ao seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, incluindo: 
• Antes de empregar o menor deve-se averiguar a idade através do seu bilhete de identidate ou outro documento 

idonio. Este processo deverá ser verificado pela UIP e obter a não objecção do Banco. 
• O contracto de trabalho celebrado directamente com o menor com idade compreendida entre Quinze e Dezoito anos 

só é válido mediante autorização, por escrito, do seu representante legal e aprovação formal da UIP, acompanhado 
de evidencias de aprovação do representante legal do menor bem como análise de riscos que evidência que o menor 
não estará exposto a trabalhos perigosos. 

• O menor só pode ser admitido a trabalho depois de submetido a exame médico, para se conhecer da sua robustez 
física, saúde mental e aptidão para o trabalho em que será ocupado, sendo obrigatória a apresentação do respectivo 
atestado de aptidão para o trabalho.  

• A aptidão do menor para o trabalho deve ser objecto de inspecção médica anual, podendo a Inspecção do Trabalho 
requisitar os exames médicos daquele, com vista a certificar se os trabalhos a que o menor está obrigado, pela sua 
natureza ou pelas condições em que os mesmos são prestados, são prejudiciais à idade, condição física, moral ou 
mental do menor 

• O empregador não deve ocupar o menor, com idade inferior a dezoito anos, em tarefas insalubres, perigosas ou as 
que requeiram grande esforço físico, definidas pelas autoridades competentes, após consulta às organizações 
sindicais e de empregadores e só poderá ser admitido após obedecer os requisitos de contratação anunciados na 
legislação do trabalho, incluindo: 

• Nos casos em que os trabalhos sejam prestados em condições especialmente perigosas para a saúde ou moral do 
menor, este deve ser transferido para outro posto de trabalho. 



 

26 

 

• . 
• A remuneração a pagar ao menor deve ser fixada em função da quantidade e qualidade do trabalho por ele prestado, 

a qual, em caso algum, não será inferior ao salário mínimo em vigor na empresa. 
• Em caso de encontrar menor a trabalhar no Projecto o seguinte procedimento deverá ser seguido: 

o  a actividade deverá ser imediatamente suspensa para averiguação de todos os trabalhadores da contratada 
envolvida,  

o o menor deve ser imediatamente retirado do local de trabalho e submetido à exames médicos para aferir o 
seu estado de saúde, 

o  um relatório de incidente deverá ser submetido a UIP, autoridades laborais e ao Banco Mundial num prazo 
de 48 horas.  

o Uma investigação detalhada deverá ser realizada no prazo de 7 dias a explicar em que condições o menor 
foi empregue e que tipo de medidas de correcção serão tomadas para evitar que a situação não venha a 
acontecer novamente.  

 
• O período de trabalho dos menores com idade inferior a 18 anos não excederá sete horas diárias e trinta e cinco 

semanais. 
 
As instituições que recebem estagiários estão isentas da solicitação de autorização, desde que disponham de contractos 
de estágio disponíveis para evidenciar de forma rápida em auditorias e monitorias. 

Contudo, para trabalhadores directos, o Projecto considera 18 anos como idade mínima para emprego, com base nos 
requisitos gerais para a provisão de funções públicas 

 

8. TERMOS E CONDIÇÕES  

Os termos e condições de emprego são regidos pelas disposições da legislação nacional e requisitos da NAS 2 do BM 
devem atender e não se limitar as disposições seguintes:  

• O período normal de trabalho não pode ser superior a quarenta e oito horas por semana e oito horas por dia, 
podendo ser alargado até nove horas por dia, sempre que ao trabalhador seja concedido meio-dia de descanso 
complementar por semana, além do dia de descanso semanal. 

• Os limites máximos dos períodos normais de trabalho podem ser alargados em relação aos trabalhadores que 
exerçam funções acentuadamente intermitentes ou de simples presença e nos casos de trabalhos preparatórios 
ou complementares que, por razões técnicas, são necessariamente executados fora do período normal de 
trabalho, sem prejuízo dos períodos de descanso previstos na lei do trabalho. 

• O período normal de trabalho diário deve ser interrompido por um intervalo de duração não inferior a meia hora 
nem, superior a duas horas, sem prejuízo dos serviços prestados em regime de turnos, 

• O empregador é obrigado a possuir um registo do trabalho excepcional e extraordinário, onde, antes do início 
da prestação de trabalho e após o seu termo, devendo ser visado pelo trabalhador que o prestou, sendo que a 
prestação de trabalho em dia de descanso semanal, complementar ou feriado confere direito a um dia completo 
de descanso compensatório em um dos três dias seguintes, salvo quando a prestação de trabalho não 
ultrapasse um período de cinco horas consecutivas ou alternadas, caso em que é compensado com meio dia 
de descanso, sendo que cada trabalhador pode prestar até noventa e seis horas de trabalho extraordinário por 
trimestre, não podendo realizar mais de oito horas de trabalho extraordinário por semana, nem exceder duzentas 
horas por ano. 

• Todo o trabalhador tem direito a férias remuneradas em cada ano civil conforme estabelecido na lei de trabalho. 
Podendo ser substituídas por uma remuneração suplementar mediante acordo entre o empregador e o 
trabalhador, devendo gozar de pelo menos 6 dias úteis, que podem ser gozadas simultaneamente por todos os 
trabalhadores. 

• A mulher trabalhadora tem direito, além das férias normais, a uma licença por maternidade de sessenta dias 
consecutivos, a qual pode ter início 20 dias antes da data provável do parto, podendo o seu gozo ser consecutivo, 
e o pai goza do direito de licença de paternidade de um dia. 
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• Pagar ao trabalhador uma remuneração justa e em períodos acordados nos termos do contracto individual ou 
colectivo ou dos usos que deve ser igual ou superior ao salário mínimo aplicado para o sector, respeitando os 
acréscimos necessários em caso de horas extras e trabalhos excepcionais. 

• Em caso de rescisão de contracto, por parte do empregador, os trabalhadores do projecto (trabalhadores 
directos, contratados e de fornecimento primário) receberão notificação por escrito, invocando a justa causa de 
rescisão de contracto, bem como detalhes do pagamento ou quando for aplicável, indemnizações em tempo útil, 
conforme estipulado na lei do trabalho. 

Ao operar no âmbito do Projecto, os trabalhadores endossam e aceitam a legislação nacional e os requisitos expressos 
no Código de Conduta fornecido pelo empregador. 
 

9. MECANISMO DE GESTÃO DE RECLAMAÇÕES DOS TRABALHADORES 

Todos os empreiteiros e outras empresas com trabalhadores envolvidos no Projecto deverão dispor de um Mecanismo 
de Gestão de Reclamações (MGR) interno sincronizado com o MGR geral do Projecto. Todo o trabalhador deverá ser 
informado do mecanismo de reclamação no momento de indução logo após o recrutamento e das medidas postas em 
prática para protegê-los contra possíveis represálias pelo seu uso. 

O Departamento/Unidade de Recursos Humanos (RH) é designado como o departamento nodal para lidar com as 
reclamações dos funcionários. O papel do departamento/unidade de RH é de tomar iniciativas para possibilitar uma 
entrega simples e com qualidade da Reparação das Reclamações, eliminar as causas das reclamações e assegurar que 
as queixas sejam registadas e comunicadas à fiscalização e a UIP. Contudo, caso as queixas e reclamações não 
alcancem solução ou os queixosos não fiquem satisfeitos com a solução apresentada, poderão recorrer ao nível seguinte 
(superior) para apresentação da sua reclamação. O MGQR no projecto incluirá as seguintes etapas: 

i. Etapa 1: Reclamação recebida e registada pelos Recursos Humanos do empreiteiro/ Agência implementadora/ 
Sindicatos, ou a reclamação pode ser registada directamente no comité de gestão de reclamações (CGR) do 
Projecto por meio de qualquer um dos seguintes modos e, se necessário, de forma anônima ou por meio de 
terceiros: 

- Por telefone atráves do nº +239 222 52 05 (ligação gratuita), sms e WhatsApp - A equipe de salvaguarda 
da UIP ficará responsável por esta linha / secretária eletrônica.  

- Por e-mail para endereço mrr_digital@afap.st- A equipe de salvaguarda da UIP deve se responsabilizar 
por este e-mal.  

- Por carta à UIP do projecto ou agência de implementação do subprojecto. O endereço deve ser fornecido 
assim que a UIP for estabelecida. 

- Por carta a empresas / consultores contratados envolvidos na implementação de subprojectos  
- Por formulário de reclamação / livro / caixa de sugestões - encontrado em instituições públicas que lidam 

os subprojectos.  
- Apresentar directamente a reclamação nos escritórios do MIRN/AFAP 
- Registar a reclamação em um website do MIRN 
- as partes interessadas podem aceder o serviço corporativo de reparação de reclamações do Banco 

(http://www.worldbank.org/GRS; e-mail: grievances@worldbank.org) para apresentar de 
preocupações e reclamações decorrentes do projecto.  

Assim que uma reclamação for recebida, ela deve ser registada no livro de registo de reclamações ou na base de dados 
electronica de reclamações. 

ii. Etapa 2: Confirme o recebimento da reclamação, avalie sua complexidade, categorize em comunitária, laboral 
e VBG e atribua a pessoa ou o forúm responsável por tratar aquele tipo/categoria de reclamação. Caso a 
reclamação não se enquadra no projecto ou não haja como resolvê-la, o reclamante deverá ser notificado e 
explicado o porque da não procedência da sua reclamação.  

iii. Etapa 3: Desenvolver e propor uma resolução e obter aprovação ao nível do subprojecto (comités de gestão de 
reclamações – CGR - devem ser estabelecidos nesses níveis). 

iv. Etapa 4: Comunique a proposta da solução ao reclamante e busque um acordo sobre a resposta. 
v. Etapa 5: Implementar a resposta para resolver a reclamação com base no acordo alcançado. 
vi. Etapa 6: Rever a solução implementada, caso não tenha sido eficaz de acordo com as recomendações; 

mailto:grievances@worldbank.org
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vii. Etapa 7: encerrar a queixa se tudo estiver acordado ou encaminhe a reclamação para o próximo nível caso não 
haja acordo.  

Uma vez que todas as possíveis soluções tenham sido propostas, e se o reclamante ainda não estiver satisfeito, ele 
deverá ser informado do seu direito ao recurso legal.  

 

 

Figura 1: Diagrama do processo de mecanismo de resolução de reclamações 

 

Prazos  

A reclamação deve ser registada na base de dados de reclamações da UIP, como primeira acção imediatamente logo 
após a notificação (se o sistema online estiver em funcionamento), ou dentro de 2 dias (se por outro meio de captação) 
após a reclamação ter sido lapresentada. O subprojecto responsável pela reclamação deverá se esforçar para apresentar 
uma solução demtro de 5 dias. Caso contrário, as seguintes etapas devem ser seguidas: 

i.  O primeiro nível de recurso - intervenção da UT Local não deve exceder 10 dias após a notificação. 
ii. A segunda instância de recurso - intervenção do Comité Técnico da Componente do Projecto em causa não 

deve exceder 15 dias após a notificação. 
iii. O terceiro nível de recurso – Comité de Gestão do Projecto - não deve exceder 21 dias após a notificação.  
iv. Além disso, caso uma das partes esteja insatisfeita, a parte insaafetada pode levar a reclamação a tribunal, 

onde será tratada de acordo com a legislação de STP. 

A UIP irá garantir que seja criado e mantido um “Registo de Reclamações" centralizado durante todo o ciclo de vida do 
projecto. Os registos da reclamação devem conter: i) os detalhes de contacto do reclamante e informações sobre a 
reclamação em si, ii) os resultados das investigações e respostas fornecidas, iii) acções de acompanhamento necessárias 
e comunicações internas feitas em resposta às reclamações e o resultado. 

 

Recurso a Greve 

A greve é um outro canal de reclamação, quando as reivindicações são colectivas. É importante que a empresa apoie 
aos trabalhadores a criar condições para o estabelecimento de greves legais por forma a evitar greves ilegais mal 
planificadas e associadas a tumultos. Ao criar esta abertura, a empresa tem oportunidade de explicar aos colaboradores 
que, por lei, não devem recorrer à greve sem antes tentar resolver o conflito através de meios alternativos de resolução 
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de conflitos. De facto, um MGR eficiente e transparente é um poderoso instrumento que mitiga este método de resolução 
desgastante e com custos para a produtividade da empresa. 

Um mecanismo de queixas específico para cada subprojecto/actividade para os trabalhadores será devidamente 
elaborado à posterior no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS). 

 

Reclamações sobre casos de VBG/AS/EAS 

Se a reclamação, ou denúncia, estiver associada a Violência Baseada no Género (VBG)5 , Violência Sexual Baseada no 
Género (VSBG), Exploração e Abuso Sexual (EAS), Assédio Sexual (AS) deverá ser seguido o procedimento de 
reclamações estabelecido no Plano de Acção sobre a VBG no Projecto que inclui notificar ao Provedor de 
Serviços/Especialista de VBG, que dentre outras actividades, deverá garantir: 

• Confidencialidade para tratar casos de VBG e outras questões sensíveis e encaminhar as vítimas para 
instituições de apoio apropriado imediatamente após receber uma reclamação directamente de um sobrevivente.  

• Treinamentos específicos a trabalhadores do projecto sobre como documentar casos de Violência Baseada no 
Género de maneira confidencial, bem como documentação segura e ética, respeitando o caracter de crime 
público.  

• Nenhuma informação identificável sobre vítima deve ser armazenada no livro de registo ou base de dados do 
MQR. 

• A UIP deverá imediatamente notificar o Banco Mundial de quaisquer reclamações de VBG com o consentimento 
do sobrevivente.  

Qualquer vítima que denuncie a Violência Baseada no Género por meio de um mecanismo de denúncia de um Projecto 
financiado pelo Banco Mundial deve receber cuidados, independentemente do perpetrador estar associado ao Projecto 
ou não6. 

Se o perpetrador do acto for um trabalhador do Projecto é importante que o caso seja notificado à gestão da empresa e 
a UIP para que se accione as devidas penalizações associadas ao plano de acção e código de conduta para prevenção 
de VBG.  

 

10. GESTÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS 

Algumas actividades específicas do Projecto serão desenvolvidas e apoiadas por empresas contratadas e subcontratadas 
(fornecedores de bens e serviços ou beneficiárias de subvenções) para garantir o alcance dos objectivos do Projecto. 

Sempre que necessário proceder à contratação, será aberto um concurso de forma transparente, e divulgados os 
requisitos de selecção que podem incluir experiência anterior de execução de obras da mesma natureza, taxas de 
sinistralidade, licenças do negócio, qualificação dos recursos humanos da contratada, conformidade em questões de 
meio ambiente, saúde e segurança, exclusão de trabalho infantil e trabalho forçado. 

De acordo com os critérios de selecção, os que atenderem melhor serão seleccionados e contratados. Os cadernos de 
concurso e o contracto deverão ter cláusulas que obrigam ao cumprimento do presente Plano e outros instrumentos 
relevantes de salvaguarda ambiental e social do Projecto, incluindo códigos de conduta, procedimentos de gestão de 

 

5 Violência baseada no género (VBG) é qualquer acto prejudicial que seja perpetrado contra a vontade de uma pessoa e que se baseia 
em diferenças socialmente atribuídas (ou seja, género) entre homens e mulheres. Inclui actos que infligem danos ou sofrimento físico, 
violência sexual ou mental, ameaças de tais actos, coacções e outras privações de liberdade. Esses actos podem ocorrer em público ou 
em privado.  

VBG pode afectar qualquer pessoa, incluindo as que não se reconhecem nas dimensões tradicionais/estereótipos de género, no entanto, 
a grande maioria de casos de VBG diz respeito à mulheres e é perpetrada maioritariamente por homens, o que em certos casos tende 
a ser associada à violência contra mulheres e raparigas. 

6 Quando o MGR recebe uma reclamação sobre VBG, irá registar informações sobre (i) a natureza da reclamação e, (ii) se a vítima acredita que o 
perpetrador está associado ao Projecto, etc. 
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queixas/reclamações que devem ser assinados aquando da contratação e antes do início das actividades no âmbito do 
Projecto. 

Durante a fase de implementação dos serviços, a UIP organizará visitas planeadas e não planeadas aos escritórios/locais 
onde o trabalho está sendo executado. Nessas visitas, serão observados os progressos alcançados, questões 
relacionadas à saúde e segurança ocupacional e a situação do trabalho infantil e forçado. A contratada deverá fornecer 
informações que a UIP solicitar por meio de relatórios ou outros meios acordados. 

Numa base mensal, a contratada enviará à fiscalização e deste à UIP o Relatório de Progresso (mensal, trimestral e anual 
conforme e acordado) de meio-ambiente, assuntos sociais e de saúde e segurança, que deverá conter os seguintes 
elementos sobre Saúde e Segurança: 

- Estatísticas de saúde e segurança, incluindo incidentes e acidentes; 
- Número de treinamentos em saúde e segurança ministrados assim como número de participantes 
- Registos de treinamento e respectivas evidencias; 
- Registos de assistência médica; 
- Dias de trabalho e perdidos; 
- Número de funcionários e horas trabalhadas; 
- Queixas apresentadas por trabalhadores  
- incidentes de trabalho que tenham envolvido trabalhadores e/ou a comunidade; 

 

11. TRABALHADORES DE FORNECIMENTO PRIMÁRIO 

A UIP supervisionará as aquisições de bens e equipamentos e realizará os devidos procedimentos baseando-se no 
Regulamento de Aquisições e nas Directrizes de Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção e outras disposições 
estipuladas nos Contractos de Financiamento. O trabalho infantil ou forçado não é tolerado. Nos casos em que 
fornecedores estrangeiros são envolvidos, a UIP investigará (due diligence) se o fornecedor foi acusado ou sancionado 
por algum desses problemas - relacionados a trabalho infantil, trabalho forçado e segurança ocupacional. 

As empresas contratadas quando subcontratam terceiros para o fornecimento de materiais e equipamentos, são 
responsáveis por incluir em seus acordos de contratação as condições de aquisições e especificações sobre aspectos 
de saúde e segurança ocupacional, trabalho infantil, trabalho forçado, Códigos de Conduta, e deverão fazer a devida 
fiscalização. 

 

 

12. ANEXOS  
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ANEXO I - Guia de operacionalização do MGR para trabalhadores 

Guia de operacionalização do Mecanismo de Gestão de Reclamação (MGR) 

PASSO 0: Estabelecimentos dos canais de recepção de reclamações  

O Empreiteiro (Director da Obra e dos Recursos Humanos (RH)) e o Fiscal criam os canais 

para recepção de reclamações, nomeadamente: 

• Linha telefónica dedicada7 para (i) Oficial de Reclamação de RH (ii) oficial 

ambiental/SSO e (iii) fiscal. 

• Caixa de reclamações, livros de registo físico disponibilizados em locais estratégicos de 

fácil acesso para os trabalhadores. 

• Mural (muro, parede ou quadro) para fixação de informação relevante - deve estar 

protegido de sol e chuva 

[Agentes de implementação: Oficial de Reclamação de RH e oficial ambiental/SSO] 

PASSO 1: Divulgar o Mecanismo de Gestão de Reclamação (MGR) 

O Empreiteiro, através do sector dos Recursos Humanos (RH) e do oficial ambiental/SSO 

promove a consciencialização sobre os procedimentos do MGR 

(Agentes de implementação: Oficial de Reclamação de RH e oficial ambiental/SSO e o 

fiscal). 

Meios de comunicação: Reuniões constantes com os trabalhadores e comunidades 

próximas a obra; panfletos /mural do MGR em locais de fácil visualização pelos 

trabalhadores.  

Deve se explicar que é importante o reclamante obedecer a sequência abaixo de níveis de 

apresentação de reclamação e só passar a nível acima depois de não ficar satisfeito pelo 

nível abaixo, porém, está livre de ir directo aos níveis acima se não está confortável com 

os níveis abaixo. 

I. 1º Oficial ambiental/SSO ou Recursos Humanos (RH) da empresa, 2º Director da 

obra (ou seu representante no local), 3º Fiscal, 4º Sindicato de trabalhadores (se 

aplicável) 

II. 5º MGR Geral do Projecto 

III. 6º Ministério do trabalho (representação local a nível do distrito/província - se 

aplicável) 

IV. 7º outros mediadores ou 8º tribunal 

PASSO 2: Receber e acompanhar as reclamações 

Assegurar a acessibilidade do MGR a todos trabalhadores - reuniões regulares, linha(s) 

telefónica dedicada, caixa de reclamações, livros de registo físico - operacionais e 

disponíveis. 

(Oficial de Reclamação, Director Da Obra) 

O Oficial de Reclamação preenche o formulário no caso de reclamações orais e regista 

todas as reclamações num banco de dados electrónico simples, com um back-up 

regularmente mantido nos relatórios de progresso. 

PASSO 3: Avaliação preliminar da reclamação 

 

7 Os números e os aparelhos de telefone devem ser da Empresa e não pessoais. Devem estar sempre ligados e deve se dar abertura aos reclamantes 
em mandar “bip” “mbip” ou “sms” e receberem uma chamada de retorno em manos de 24 horas, por forma a garantir um sistema de reclamações 
sem custo para o reclamante. 
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O Oficial de Reclamação categoriza as reclamações: p.ex. violência, emprego, saúde e 

segurança. 

É decidido (através do Oficial de Reclamações e o Director Da Obra) como e quem será 

responsável por resolver a reclamação e quem vai canalizar a reclamação aos 

intervenientes. 

PASSO 4: Resposta inicial ao autor da reclamação 

O sector dos Recursos Humanos, através do Oficial de Reclamação  

 escreve ou comunica verbalmente (o mais apropriado) ao autor da reclamação dentro de 

5 dias para explicar o processo de gestão da reclamação. 

O prazo de resolução e resposta (ao autor da queixa) é de até 15 dias da recepção da 

reclamação. 

PASSO 5: Investigar a reclamação e desenvolver opções de resolução 

O Empreiteiro, dependendo da natureza da reclamação, nomeia uma pessoa ou equipa 

apropriada para obter informações e investigar cada caso. 

PASSO 6: Implementar e acompanhar a resolução acordada 

O Empreiteiro Implementa a solução acordada. 

O Oficial de Reclamação faz acompanhamento do queixoso para garantir a sua satisfação 

com a resolução e obtém acordo escrito do autor da reclamação que confirma a sua 

posição e arquiva os documentos no banco de dados. 

PASSO 7: Acção adicional se autor da reclamação não estiver satisfeito 

O Empreiteiro procura outras opções para encontrar soluções. 

Se não se consegue resolver, remete-se para resolução pela UIP ou mediação de terceiros.  

Se o reclamante não concorda com a solução promovida pela UIP pode recorrer ao 

Sindicato dos trabalhadores ou pode encaminhar o caso a representação local do 

ministério do trabalho ou ao tribunal. 

PASSO 8: Monitorar, avaliar e reportar sobre implementação do MGR 

O Oficial de Reclamação e a Equipa de Salvaguardas da UIP monitora mensalmente o 

número e tipo de reclamações recebidas, resolvidas e pendentes e reporta ao Director Da 

Obra/da UIP. 

O Director Geral e o Director da UIP avaliam as tendências ao longo do tempo e as etapas 

do desenvolvimento do Projecto. 
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ANEXO II – Modelo de Código de Conduta 

1. Contexto 

O respeito mútuo e o tratamento justo entre os trabalhadores do projecto e as comunidades locais é essencial para um local 
de trabalho e operação segura, respeitoso e produtivo.  

Esses códigos devem ser adoptados por aqueles que trabalham directa ou indirectamente ou sejam beneficiários do projecto 
e são destinados a: (i) criar uma consciência comum sobre a conduta e ética a ter no ambiente de trabalho e em todas as 
suas representações, que inclui a consciência ambiental, saúde e segurança ocupacional e Violência Baseada no Género 
e Violência Contra Criança; (ii) garantir um entendimento compartilhado de que acções que afligem o código não têm lugar 
no projecto; e, (iii) criar um sistema claro para identificar, responder e sancionar incidentes. 

Assegurar que todos os funcionários do projecto compreendam os valores do projecto, as expectativas e que funcionários 
e beneficiários reconheçam as consequências por violações desses valores, ajudará a criar uma implementação do projecto 
mais suave, respeitosa e produtiva, ajudando assim a garantir que os objectivos do projecto sejam alcançados. 
 
2. Definições 

Para o presente manual, aplicam-se as seguintes definições8:  

• Violência: uso intencional da força física ou do poder, sob forma de ameaça ou real, contra si mesmo, contra outra 
pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulta ou tem grande probabilidade de resultar em lesão, morte, 
dano psíquico, alterações no desenvolvimento ou privações. 

• Violência baseada no género (VBG): qualquer acto prejudicial que seja perpetrado contra a vontade de uma pessoa 
e que se baseia em diferenças socialmente atribuídas (ou seja, género) entre homens e mulheres. Inclui actos que 
infligem danos ou sofrimento físico, violência sexual ou mental, ameaças de tais actos, coacções e outras privações 
de liberdade. Esses actos podem ocorrer em público ou em privado.  

• Violência Sexual: é o uso da força física, ameaça ou coerção emocional para ter/manter relação sexual sem o 
consentimento de outrem. 

• Violência contra crianças (VCC): abusos que causem danos físicos, sexuais, psicológicos ou negligência de 
crianças menores (ou seja, menores de 18 anos), incluindo o uso com fins lucrativos, trabalho infantil, gratificação 
sexual ou alguma outra vantagem pessoal, ou financeira, que pode resultar em prejuízo ao crescimento, 
desenvolvimento e maturação das crianças. Isso também inclui outras actividades, como usar inadequadamente os 
computadores, telefones celulares ou câmaras de vídeo e digitais para explorar, expor ou perseguir crianças ou 
aceder pornografia infantil em qualquer meio. 

• Trabalho infantil: trabalho que priva as crianças de sua infância, do seu potencial e da sua dignidade, e que é 
prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Isto inclui o trabalho que é mentalmente, fisicamente, social ou 
moralmente perigoso e prejudicial para as crianças; trabalho que interfere com a sua escolaridade bem como a 
contratação de crianças que estão abaixo da idade mínima para o trabalho, estabelecida pela legislação nacional 
que, dependendo do tipo de actividade não pode ser contratada criança abaixo de 15 anos de idade, e este não deve 
estar engajada em trabalhos perigosos (ou seja, trabalho que é susceptível de prejudicar a sua saúde, segurança ou 
moral) ou outras formas piores de trabalho infantil, como tráfico, exploração sexual, servidão por dívida, trabalho 
forçado e ao recrutamento ou uso de crianças menores de idade para propósito de segurança ou militar.  

 

8 Esta não é uma lista exaustiva ou exclusiva e certas definições que são apresentadas não são as únicas, sendo elas usadas 
para efeitos deste documento. 
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• Exploração e Abuso Sexual (EAS): É o acto praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para 
satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo acção de natureza erótica, 
destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de 
exploração sexual de criança e adolescente (incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à 
pornografia infantil). 

• Assédio: é todo o comportamento indesejado, baseado em factor de discriminação, praticado aquando do acesso 
ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, 
humilhante ou desestabilizador. 

• Assédio sexual: é todo o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com 
o objectivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 

• Medidas de responsabilização: são as medidas implementadas para garantir a confidencialidade dos sobreviventes 
e para manter os contratados, consultores e o cliente responsável por instituir um sistema justo de resolução de 
reclamações. 

• Criança ou Crianças: é usado de forma intercambiável com o termo ‘menor’ e refere-se a uma pessoa com menos 
de 18 anos. Isso está de acordo com o Artigo 1 da Convecção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
ratificada pelo governo de STP e também abordado na lei de trabalho. 

• Trabalho decente: envolve oportunidades de trabalho que são produtivas e produz um rendimento justo. O trabalho 
decente deve garantir a segurança no local de trabalho e protecção social para as famílias, direitos no trabalho, 
diálogo social e melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social. As pessoas, incluindo jovens 
em idade de trabalhar, devem ser livres para expressar suas preocupações e têm o direito à igualdade de 
oportunidades e de tratamento. 

• Não discriminação: tratamento igual a todos indivíduos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, deficiência, 
religião, opiniões políticas ou quaisquer outras, nacionalidade, origem indígena ou classe social, ou ainda qualquer 
outra condição de riqueza, nascimento, etc. Em resumo, isso significa que todos indivíduos, em todas as situações, 
de todos os tempos, em toda a parte – têm o mesmo direito de desenvolver todo o seu potencial. 

• Consentimento: é uma escolha informada subjacente à intenção, aceitação ou acordo voluntário de um indivíduo 
para fazer algo. A falta de consentimento pode acontecer quando tal aceitação ou acordo é obtido por ameaças, 
força, ou outras formas de coerção, abdução, fraude, decepção ou falsas declarações. A crença equivocada sobre a 
idade da criança e o consentimento da criança não é uma defesa.  

• Mecanismo de Gestão de Reclamações (MGR): é o processo estabelecido pelo projecto para receber e resolver 
reclamações.  

• Instigação (Grooming): são comportamentos que tornam mais fácil para um perpetrador procurar uma criança para 
actividades sexuais. Por exemplo, um ofensor pode construir uma relação de confiança com a criança e, em seguida, 
procurar sexualizar essa relação (por exemplo, encorajando sentimentos românticos ou expondo a criança a 
conceitos sexuais através da pornografia).   

o Instigação online (Online Grooming): é o acto de enviar uma mensagem electrónica com conteúdo 
indecente para um destinatário que o remetente acredita ser um menor, com a intenção de fazer com que 
o destinatário se envolva ou submeta à actividade sexual com outra pessoa inclusive, mas não 
necessariamente o remetente.  

• Perpetrador: é a pessoa que comete ou ameaça cometer um acto de VBG ou VCC.   
• Sobrevivente/ sobreviventes: é a pessoa / pessoas negativamente afectadas pela VBG ou VCC. Mulheres, 

homens e crianças podem ser sobreviventes da VBG; crianças podem ser sobreviventes da VCC.  
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• Local de Trabalho: é a área em que o desenvolvimento da infraestrutura está a ser realizada, como parte do 
projecto.   

Código de Conduta da Empresa 

A Empresa está empenhada em criar e manter um ambiente seguro para os trabalhadores e a comunidade local, garantindo 
que os riscos e impactos ambientais e sociais sejam mínimos através do uso mais eficiente e eficaz dos recursos, a 
prevenção da poluição e as práticas de anulação do efeito estufa e que a violência baseada no género (VBG) e a violência 
contra crianças (VCC) (incluindo Violência Sexual Baseada no Género (VSBG), Exploração e Abuso Sexual (EAS), Assédio 
Sexual (AS), Uniões Prematuras, trabalho infantil, etc.), não tenham lugar e não sejam toleradas por nenhum trabalhador, 
associado ou representante da empresa. Portanto, para garantir que todos os envolvidos no projecto estejam conscientes 
desse compromisso, a empresa compromete-se com os seguintes princípios fundamentais e padrões mínimos de 
comportamento que se aplicará a todos os funcionários da empresa, associados e representantes, incluindo subcontratados, 
sem excepção.   

• A Empresa e, portanto, todos os funcionários, associados e representantes – comprometem-se a respeitar os 
direitos básicos de todos os seres humanos, independentemente do sexo, idade, origem étnica, nação, religião, 
idioma, orientação sexual, opinião política, se têm alguma deficiência, se têm HIV-SIDA ou qualquer outro 
aspecto de sua identidade, incluindo, 

o Agir com justiça, honestidade para tratar as pessoas com dignidade e respeito. Os actos de VBG e de 
VCC violam esse compromisso e justificam penalizações que podem incluir sanções, cessação de 
funções e/ou processos legais. 

o Respeitar e fazer respeitar os direitos das crianças que participam das suas actividades, promovendo 
ambientes seguros e evitando qualquer forma de abandono, abuso, tráfico ou exploração sexual, laboral 
ou qualquer outro tipo de exploração e VCC, incluindo não empregar ou usar crianças abaixo da idade 
laboral em qualquer tipo de actividade.  

o Estabelecer um vigoroso sistema para a verificação da idade como parte dos processos de 
recrutamento e assegurar que esse sistema também seja utilizado em toda a sua cadeia de valor.  

o Garantir um ambiente seguro para actividades desempenhadas por crianças em idade laboral, 
cumprindo com a legislação do trabalho em vigor no país. 

o Proibir o contacto ou actividade sexual com menores de 18 anos – inclusive através da média digital. A 
crença equivocada sobre a idade de uma criança não é uma defesa. O consentimento da criança 
também não é uma defesa ou desculpa.  

o Assegurar que os direitos das crianças, de suas famílias e das comunidades sejam incluídos no 
processo de reparação de danos ambientais e de saúde causados pela operação da empresa. 

o Assegurar que as comunicações e o marketing não tenham um impacto negativo sobre os direitos das 
crianças e não atentam a integridade de qualquer pessoa ou comunidade. As campanhas de marketing 
não devem incitar a discriminação. 

• A linguagem, ameaças, discriminação, assédio, intimidação, tráfico e comportamentos sexuais indesejáveis, 
ameaçadores, abusivos ou que se traduzem em favores sexuais ou outras formas de comportamento humilhante, 
degradador ou explorador, culturalmente inapropriados ou sexualmente provocados são proibidos entre todos os 
funcionários da empresa, associados e seus representantes, incluindo, 

o Qualquer abuso real ou tentativa de abuso de posição de vulnerabilidade, poder diferencial ou 
confiança, para fins sexuais, incluindo, mas não se limitando a, lucrar monetariamente, social ou 
politicamente com a exploração sexual. 

o Registrar, aceder ou partilhar conteúdos que atentam a integridade do outrem.  
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o Envolvimento sexual com membros das comunidades vizinhas sem consentimento9. Isso inclui 
relacionamentos que envolvem a retenção na fonte ou a promessa de prestação efectiva de benefício 
(monetário ou não monetário) aos membros da comunidade em troca de sexo.  

• Ao implementar actividades do projecto, garantir que as operações não afectem significativamente o meio 
ambiente, e não desenvolvam nem apoiem: 

o Acções que pela sua natureza incentivam a exploração e comercialização de recursos naturais de forma 
ilegal (caça, pesca, compra ou venda ilegal de produtos florestais, faunísticos, minerais e seus 
derivados). 

o Ações que alteram a qualidade/quantidade de qualquer recurso natural de importância comunitária de 
forma permanente (poluição dos rios, lagos, diminuição do caudal das águas, poluição do ar, 
afugentamento de animais, remoção em grande escala da vegetação local, entre outras). 

o Actividades que limitam o acesso da comunidade à terra e aos recursos naturais ou lugares de 
importância histórica ou social sem devida compensação. 

• Todos os funcionários, incluindo voluntários e subcontratados, são altamente encorajados a reportar qualquer 
desvio aos requisitos do Código de Conduta feitos por um colega de trabalho, seja da mesma empresa ou não, e 
por isso protegidos pela empresa contra-retaliação.  

• Os gerentes são obrigados a denunciar qualquer desvio suspeito ou real dos requisitos do código de conduta, 
uma vez que têm a responsabilidade de manter os compromissos da empresa e manter seus relatórios directo a 
seus responsáveis.  

• A empresa, funcionários, associados e representantes – comprometem-se a garantir um ambiente de trabalho 
seguro e saudável, incluindo: 

o Assegurar que os locais de trabalho e os seus equipamentos não causem risco ao trabalhador e a 
comunidade. 

o Garantir que os trabalhadores tenham equipamentos de protecção individual adequados aos riscos das 
actividades específicas a serem desenvolvidas. 

o Disponibilizar água potável, sanitários e outros recursos necessários para o trabalho digno. 
• Qualquer acto ou comportamento que possa causar danos a empresa (roubos, desvios, sabotagem, troca de 

materiais, etc sem a devida autorização) não é tolerado, devendo ser punido e poderá se conduzir o caso a 
outras instâncias para a sua resolução e responsabilização. 

• Para garantir que os princípios acima mencionados sejam efectivamente implementados, a empresa 
compromete-se a garantir que:  

o Todos os gestores assinam o “Código de Conduta do Gestores” detalhando suas responsabilidades pela 
implementação dos compromissos da empresa e pelo cumprimento das responsabilidades no “Código 
de Conduta Individual”. 

o Todos os funcionários assinam o “Código de Conduta Individual”, confirmando seu acordo com as 
directrizes da empresa e do projecto.  

 

9 Consentimento é uma escolha informada subjacente à intenção, aceitação ou acordo voluntário de um indivíduo para fazer algo. A falta de 
consentimento pode acontecer quando tal aceitação ou acordo é obtido por ameaças, força, ou outras formas de coerção, abdução, fraude, decepção 
ou falsas declarações. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o Banco Mundial considera que o consentimento 
não pode ser dado por crianças menores de 18 anos, mesmo que a legislação nacional do país em que o código de conduta seja introduzido tenha uma 
idade mais baixa. A crença equivocada sobre a idade da criança e o consentimento da criança não é uma defesa. 
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o Expor os Códigos de Conduta da empresa e individuais de forma proeminente e de forma clara nas 
frentes de trabalho, escritórios e locais públicos da área do projecto. Exemplos incluem áreas de 
entrada, espera, repouso, refeitório, vitrinas/murais, etc.   

o Assegurar que todas as cópias publicadas e distribuídas pela empresa e os Códigos de Conduta 
individuais sejam traduzidos para um idioma de uso apropriado nas áreas do local de trabalho, bem 
como para qualquer equipa internacional em sua língua nativa.  

o Uma pessoa apropriada é nominada como “Ponto Focal” da empresa para abordar questões de saúde e 
segurança ocupacional, VBG e VCC, incluindo aspectos de conformidade ambiental e social. 

o Assegurar que um Plano de Acção efectivo seja desenvolvido, que inclui como mínimo:  
a) Procedimento de Alegação/denuncia10 para reportar casos de desvio do código de conduta, 

incluindo para reportar VBG e VCC através do Mecanismo de Gestão de Reclamações (MGR)11; 
b) Medidas de Responsabilização para proteger a confidencialidade de todos os envolvidos; e,  
c) Protocolo de Resposta/assistência aplicável às vítimas/sobreviventes12 e perpetradores13 da VBG 

e VCC.  
• A empresa não se envolva ou apoie qualquer grupo/indivíduo que fomente ou pratica crimes públicos ou 

terrorismo 
• Garantir que sejam dadas formações de indução antes do início dos trabalhos na área do projecto para garantir 

que estejam familiarizados com o compromisso da empresa e do Código de Conduta.  
 
Por este meio, confirmo ter lido o Código de Conduta da empresa e, em nome da empresa, concordo em cumprir com os 
princípios acima estabelecidos. Entendo que qualquer acção inconsistente com este Código de Conduta da empresa ou 
falha na acção exigida por este Código de Conduta da empresa pode resultar em acção disciplinar ou penalizações 
complementares aplicáveis. 

 

Nome da empresa: __________________ 

Assinatura:_________________________ 

Nome:        _________________________ 

Título:          _________________________ 

Data:          _________________________ 

 

 

10 Alegação é o procedimento prescrito a seguir a relatar incidentes. 

11 Mecanismo de Gestão de Reclamações é o processo estabelecido pelo projecto para receber e resolver reclamações. 

12 Sobrevivente é a pessoa / pessoas negativamente afectadas pela VBG ou VCC. Mulheres e homens podem ser sobreviventes da VBG; 
crianças podem ser sobreviventes da VCC. 

13 Perpetrador é a pessoa que comete ou ameaça cometer um acto de VBG ou VCC 
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CÓDIGO DE CONDUTA PARA GESTORES 

O gestor em todos os níveis tem responsabilidades particulares de fazer cumprir o compromisso da empresa na prevenção 
dos riscos e impactos ambientais, sociais e de saúde e segurança ocupacional, incluindo evitar e resolver casos de VBG e 
VCC (note-se Violência Sexual Baseada no Género (VSBG), Exploração e Abuso Sexual (EAS), Assédio Sexual (AS), 
Uniões Prematuras, trabalho infantil, etc.). Os gestores devem encorajar e promover a implementação do Código de Conduta 
da empresa. Para esse fim, os gestores devem aderir ao Código de Conduta para Gestores e também assinar o Código de 
Conduta Individual. Isso os compromete a apoiar e desenvolver sistemas que facilitem a implementação do código e Plano 
de Acção. Essas responsabilidades incluem, mas não se restringem a:  

 
Implementação 

1) Para garantir a efectividade máxima do Código de Conduta da Empresa e Individual:  
a. Exibir de forma proeminente o Código de Conduta da empresa e Individual de forma clara nos locais de 

trabalho, escritórios e em espaços públicos. Exemplos de áreas incluem áreas de entrada, espera, 
repouso, refeitório, vitrinas/murais, etc.  

b. Assegurar que todas as cópias enviadas e distribuídas dos códigos de conduta da empresa e os 
individuais sejam traduzidos para idiomas apropriados nas áreas do local de trabalho, bem como para 
qualquer equipa internacional em suas línguas nativas.  

2) Explicação verbal nas línguas locais de incidência na área do subprojecto do Código de Conduta da Empresa e 
Individual para todos os colaboradores.  

3) Garantir que:  
a. Todos assinam o ‘código de conduta individual’ incluindo o reconhecimento de que leram e concordam 

com o código de conduta.  
b. As listas de pessoal e as cópias assinadas dos códigos de conduta individuais são fornecidos a clientes 

quando solicitadas.  
c. Participar das formações e garantir que o pessoal também participe conforme realçado abaixo.  
d. Os trabalhadores estão familiarizados com o Mecanismo de Gestão de Reclamações (MGR) e o usam de 

forma anónima para denunciar casos de desvio do código, incluindo de VBG e VCC.   
e. Os funcionários são encorajados a denunciar suspeitas ou casos reais de actividades ou acções que 

contradizem ao estipulado nos códigos de conduta e na legislação de STP, enfatizando a responsabilidade 
da equipa e enfatizando o respeito pela confidencialidade.  

f. Os funcionários tenham todo material e equipamento necessário para a execução segura e eficaz das 
suas actividades, garantindo menor risco ambiental, social e de acidentes de trabalho.  

4) Cumprir e fazer cumprir a legislação de STP e o código de conduta por todos os trabalhadores. 
5) Em conformidade com as leis aplicáveis, devem ser utilizadas verificações de referência e de registo criminal para 

todos os funcionários e evitar contratações a pessoas que foram acusados de crimes ligados a VBG e VCC.  
6) Garantir que quando envolvidos em parcerias, subcontratações ou acordos/contratos similares, esses 

acordos/contratos:  
a. Incorporem os Códigos de Conduta como um anexo.  
b. Incluam linguagem apropriada que exija que tais entidades contratantes e pessoas físicas, e seus 

funcionários e voluntários cumpram com os códigos de conduta individual.  
c. Declarem expressamente que o fracasso dessas entidades ou indivíduos, conforma apropriado, no 

cumprimento do estipulado no código de conduta, constituirá motivo para sanções e penalizações. 
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7) Certificar-se de que qualquer problema que justifique a acção policial seja denunciado ao cliente e ou financiador 
imediatamente.  

 
Formação  

8) Todos os gestores são obrigados a participar de uma secção de indução para gestores antes do início dos trabalhos 
no local de forma a garantir que eles estejam familiarizados com as funções e responsabilidades na manutenção 
dos códigos de conduta. Essa formação será separada da indução para todos os funcionários e proporcionará aos 
gestores o entendimento necessário e o apoio técnico necessário para começar a desenvolver o Plano de Acção. 

9) Os gestores são obrigados a participar e auxiliar nos cursos de formação facilitados pelo projecto para todos os 
funcionários. Os gestores serão obrigados a apresentar as formações e anunciar as auto-avaliações.   

Recolher pesquisas de satisfação para avaliar experiências das formações e fornecer conselhos sobre como melhorar a 
eficácia das formações.  
 
Resposta 

10) Os gestores são obrigados a fornecer contribuições para os procedimentos de resposta a reclamações e 
alegação/denuncia advindas das actividades da empresa.  

11) Uma vez adoptada pela empresa, os gestores defenderão as medidas de responsabilização estabelecidas para 
manter a confidencialidade de todos os funcionários que relatam ou (alegadamente) perpetuam incidências do 
código (a menos que seja necessária uma violação de confidencialidade para proteger pessoas ou propriedade de 
danos graves ou quando exigido por lei).  

12) Se um gestor tiver preocupações ou suspeitas em relação a qualquer violação do código por um dos seus relatórios 
directos, ou por um funcionário trabalhando para outro contratante no mesmo local de trabalho, ele é obrigado a 
denunciar o caso usando o MGR.  

13) Uma vez que uma sanção for determinada, o gestor relevante deve ser pessoalmente responsabilizado por garantir 
que a medida seja efectivamente aplicada, dentro de um prazo máximo de 14 dias a partir da data em que foi 
tomada a decisão de sancionar.  

Os gestores que não informam ou estão de acordo com a tal disposição podem, por sua vez, estar sujeitos a medidas 
disciplinares, a serem determinadas e promulgadas pelo gestor da empresa, gestor do projecto ou gestor de classificação 
superior equivalente da empresa. Essas medidas podem incluir acções disciplinares previstas no nº 1 do artigo 63 da Lei nº 
23/2007, de 1 de Agosto que aprova a Lei do Trabalho, designadamente: 

• Advertência verbal 
• Advertência registada 
• Suspensão do trabalho (com perda de remuneração): correspondentes até 10 (dez) dias por cada infracção, 

ou 30 (trinta) dias, em cada ano civil    
• Perda de remuneração até 20 (vinte) dias 
• Despromoção para categoria profissional imediatamente inferior, por um período não superior a 1 (um) ano, 

havendo possibilidade de formação adicional 
• Encaminhamento a Polícia 
• Despedimento  

14) No caso de prestação de serviços a título individual ou colectivo, as sanções acima poderão ser substituídas por 
sessação de contrato e penalizações complementares aplicáveis. 

15) Em última análise, a incapacidade de responder efectivamente a casos de desvios do código pelos gestores das 
empresas pode justificar acções legais pelas autoridades.  
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Reconheço, que li o Código de Conduta do Gestor e comprometo-me em cumprir os padrões nele contidos e 
compreendendo meus papéis e responsabilidades para evitar acções ou comportamentos que possam ser interpretados 
como violação do Código de Conduta e para prevenir e responder a VBG e VCC. Eu entendo que qualquer acção 
inconsistente com este Código de Conduta do Gestor ou falha na acção exigida pelo Código de Conduta pode resultar em 
acção disciplinar.  
 
Assinatura:  _________________________ 
 
Nome:   _________________________ 
 
Título:                 _________________________ 
 
Data:   _________________________ 
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CÓDIGO DE CONDUTA INDIVIDUAL 

 

Eu, ______________________________, reconheço que a prevenção dos riscos ambientais, sociais e de saúde e 
segurança ocupacional relacionados com as actividades do Projecto, incluindo os riscos a Violência Baseada no Género 
(VBG) e a Violência Contra Crianças (VCC) (que inclui violência sexual baseada no género, exploração e abuso sexual, 
assédio sexual, uniões prematuras, trabalho infantil, etc.) é importante. A empresa considera que atitudes que constituem 
actos de má conduta grosseira são motivos de sanções, penalidades ou potencial término do contracto. 
 
Concordo que enquanto trabalhar no projecto/empregador, eu irei:  

• Desempenhar as funções que me forem atribuídas de forma competente e diligente. 
• Cumprir o presente Código de Conduta e todas as leis, regulamentos e outros requisitos aplicáveis ao 

trabalho/Projecto. 
• Cumprir o dever de informar qualquer violação a este Código de Conduta e não retaliar quem denunciar violações 

ao Código, se a denúncia for feita de boa-fé. 
• Desenvolver actividades por forma a que estas não afectem significativamente o meio ambiente, incluindo: 

o Não me envolver directa ou indirectamente em acções que pela sua natureza incentivam a exploração e 
comercialização de recursos naturais de forma ilegal (caça, pesca, compra ou venda ilegal de produtos 
florestais, faunísticos, minerais e seus derivados, compra de animais silvestres ou sua carne). 

o Abster-me de acções que alteram a qualidade/quantidade de qualquer recurso natural de importância 
comunitária de forma permanente (poluição dos rios, lagos, diminuição do caudal das águas, poluição do 
ar, afugentamento de animais, remoção em grande escala da vegetação local, entre outras). 

o Não devastar a flora e fauna sem clara e estrita necessidade (abertura de novos caminhos, caça, etc.). 
o Não lavar carros ou máquinas em rios ou riachos, nem fazer a troca ou substituição de óleos/combustível 

próximo desses. 
• Proteger as crianças contra abusos ou comportamentos inaceitáveis, e: 

o Limitar as minhas interacções com crianças e garantir sua segurança nas áreas do projecto ou em 
qualquer outro lugar. 

o Sempre que possível, assegurar que outro adulto esteja presente ao trabalhar próximo de crianças. 
o Usar equipamentos/meios electrónicos adequadamente, e nunca explorar, assediar crianças, 

aceder/partilhar pornografia infantil. 
o Não envolver crianças abaixo da idade permitida em actividades laborais ou que impliquem riscos a sua 

saúde e segurança. 
o Não maltratar ou agir de forma abusiva, ou de forma a colocar a criança em risco de maus-tratos ou abuso, 

incluindo insinuações, ou uso de linguagem que possa ser caracterizada como inadequada, ofensiva ou 
abusiva. 

o Não participar em contactos sexuais ou actividades com crianças – incluindo instigação ou contacto 
através da média digital. A crença equivocada sobre a idade ou consentimento de uma criança não é uma 
defesa ou desculpa 

o Cumprir com todas as leis relevantes, incluindo leis trabalhistas em relação ao trabalho infantil. 
o Ao fotografar ou filmar uma criança ou usar imagens infantis para fins relacionados ao trabalho, devo: 

▪ avaliar e se esforçar para cumprir as tradições ou restrições locais para reproduzir imagens 
pessoais antes de fotografar ou filmar uma criança; 
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▪ Obtenha o consentimento informado da criança e dos pais ou responsável pela criança antes de 
fotografar ou filmar uma criança. Como parte disso, devo explicar como a fotografia ou filme será 
usado; 

▪ garantir que as fotos, filmes, vídeos e DVDs apresentem as crianças de maneira digna e 
respeitosa e não de forma vulnerável ou submissa. As crianças devem estar vestidas de forma 
adequada e não em poses que possam ser consideradas sexualmente sugestivas; 

▪ garantir que as imagens sejam representações honestas do contexto e dos fatos; 
▪ garantir que rótulos de arquivo ou descrições de texto não revelem informações de identificação 

sobre uma criança ao enviar imagens electronicamente ou publicando imagens em qualquer 
formato; 

• Tratar outras pessoas e lugares com respeito e não discriminar grupos específicos, tais como mulheres, pessoas 
com deficiência, trabalhadores migrantes ou crianças comunidades 

o Interagir de forma respeitosa com os membros da comunidade (por exemplo, transmitir uma atitude de 
respeito e não discriminação). 

o Respeitar e preservar costumes e locais de importância histórica ou cultural.  
o Não causar distúrbio a qualquer coisa com valor arquitectónico ou histórico. 

• Distanciar-me de qualquer acto de Violência Baseada no Género, incluindo: 
o Não realizar ou apoiar abuso real ou tentativa de abuso de posição de vulnerabilidade, poder diferencial 

ou confiança, para fins sexuais, incluindo, mas não se limitando a, lucrar monetariamente, social ou 
politicamente com a exploração sexual de outro 

o Não usar linguagem ou comportamento que seja impróprio, agressivo, abusivo, sexualmente provocante, 
rebaixante ou culturalmente impróprio para crianças, mulheres ou homens 

o Não me envolver em favores sexuais, por exemplo, promessas ou tratamento favorável dependente de 
actos sexuais, ou outras formas de comportamento humilhante, degradador ou explorador 

o Não registrar, aceder ou partilhar conteúdos que atentam a integridade do outrem sem a sua permissão  
o A menos que exista o pleno consentimento14 de todas as partes envolvidas, não terei interacções sexuais 

com membros das comunidades vizinhas. Isso inclui relacionamentos que envolvem a retenção na fonte 
ou a promessa de prestação efectiva de benefício (monetário ou não monetário) aos membros da 
comunidade em troca de sexo.  

• Manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, para mim, colegas e comunidade, incluindo: 
o Assegurar que os locais de trabalho, equipamentos e processos sob o meu controlo são seguros e sem 

riscos para a saúde 
o Usar de forma correcta o equipamento de protecção pessoal que me for atribuído para a actividade 
o Manter as melhores condições possíveis que garantam a qualidade de vida e o saneamento em qualquer 

local em que me encontrar 
o Garantir que as actividades em minha responsabilidade não causam riscos aos outros trabalhadores e a 

comunidade 
o Usar os sanitários fornecidos pelo empregador e não áreas impróprias. 

 

14 O consentimento é definido como a escolha informada subjacente à intenção, aceitação ou concordância voluntária de um indivíduo de 
fazer algo. Nenhum consentimento pode ser encontrado quando tal aceitação ou acordo é obtido através do uso de ameaças, força ou 
outras formas de coerção, abdução, fraude, decepção ou falsas declarações. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, o financiador e dono do Projecto considera que o consentimento não pode ser dado por crianças menores de 18 anos, 
mesmo que a legislação de STP venha a permitir. A crença equivocada sobre a idade da criança e o consentimento da criança não é uma 
defesa.   
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• Participar activamente em formação relevantes organizadas pelo trabalho e ler conteúdos disponíveis 
relacionados com os aspectos ambientais e sociais, incluindo sobre questões de saúde e segurança, exploração 
e abuso sexual, assédio sexual e qualquer outro conteúdo que possa ser relevante para o Projecto 

• Actuar com zelo, ética e profissionalismo em todas as actividades que for a desenvolver, incluindo:  
o Não usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para fins 

discriminatórios ou para aferir vantagens pessoais; 
o Não actuar sob circunstâncias de conflitos de interesse, favoritismo ou condições que prejudiquem 

moralmente ou profissionalmente outros envolvidos na actividade. 
o Não usar substâncias psicotrópicas (álcool, narcóticos, etc) dentro da área do trabalho ou apresentar-me 

no local de trabalho sob influencia das mesmas. 
o Usar os bens e instalações da empresa com o devido cuidado, evitando furto, descuido ou desperdícios; 
o Guardar sigilo profissional, ainda que o meu vínculo com a empresa venha a cessar, 

independentemente dos motivos 
o Não reter informações sobre condenações criminais, acusações ou procedimentos civis relacionados ao 

abuso de menores, ou violência sexual contra mulheres, sejam eles anteriores à minha admissão ou que 
surjam durante o tempo em que estou colaborando com a instituição  

o Não me aliar ou apoiar (financeiramente, materialmente, abrigar ou deter informações cruciais) de 
grupos/indivíduos que fomentam ou praticam crimes públicos, incluindo terrorismo. 

 
Sanções 
Eu compreendo que se violar este código conduta individual, o meu empregador pode tomar acções disciplinares previstas 
no nº 1 do artigo 63 da Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto que aprova a Lei do Trabalho, designadamente: 

• Advertência verbal 
• Advertência registada 

• Suspensão do trabalho (com perda de remuneração): correspondentes até 10 (dez) dias por cada infracção, ou 
30 (trinta) dias, em cada ano civil    

• Perda de remuneração até 20 (vinte) dias 
• Despromoção para categoria profissional imediatamente inferior, por um período não superior a 1 (um) ano, 

havendo possibilidade de formação adicional 
• Encaminhamento a Polícia 
• Despedimento  

 
No caso de prestação de serviços (a título individual ou colectivo), as sanções acima poderão ser substituídas por sessação 
de contracto e penalizações complementares aplicáveis. 
 
Dúvidas e denúncias 
Compreendo que se eu tiver qualquer dúvida sobre este Código de Conduta, entrarei em contacto com o departamento de 
Recursos Humanos (RH) ou usarei o Mecanismo de Gestão de Reclamações (MGR) do empregador e/ou o geral do 
projecto. 
 
Livre consentimento  
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Entendo que é minha responsabilidade evitar acções ou comportamentos que possam ser interpretados como violação do 
Código de Conduta Individual. Por este meio, reconheço que li e recebi uma cópia do Código de Conduta Individual acima 
mencionado e, por assino asso duas cópias com igual conteúdo.  

 

Assinatura:   __________________________ 

Nome (Letras Maiúsculas): __________________________ 

Cargo:    __________________________ 

 Data:    __________________________ 
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ANEXO III – Formulário para o Registo de Não Conformidades  

Registo de Não conformidades e acções correctivas e preventivas Número: 

Nome do Projecto: Código: 

Dono da Obra: 

Empreiteiro: 

1. Descrição de não Conformidade 

 

Localização: Documentos de referência: 

Descrito por: Verificado por: 

2. Descrição das acções (  ) correctivas, (  ) preventivas  

Proposto por:  Verificado por:  Aprovado por: 

3. Execução das acções correctiva/preventivas 
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Executado por:  Verificado por: Aprovado por: 
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ANEXO IV – Formulário para o Registo de Acidentes de Trabalho  

REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

Número 

 

Código 

Dono da Obra:   

Nome do projecto:   

Empreiteiro:   

Dados do Sinistrado 

Nome: Número de trabalhador: ___________ 

Sexo: (  )Masculino, (   ) Feminino Data de nascimento:____/_____/____ 

Naturalidade: ______________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________ 

Estado Civil: _______________________________________________________________________ 

Número de BI/Passaporte/DiRE: ______________________________de_______/_______/_______ 

Profissão/Categoria: ________________________________________________________________ 

Data de admissão da Obra: _______/_________/________ 

 

Dados Relativo ao Acidente 

Data ____________/__________/__________  Hora: 

Local da ocorrência:  

(  ) na obra          (  ) fora da obra      (  ) deslocamento (casa-trabalho)       (   )deslocamento (casa-trabalho) 

Nome do local: _________________________________________________________________________ 

Destino do sinistrado: ___________________________________________________________________ 

Entidade que o transportou: _____________________________data____/____/____ hora: __________ 

Houve mais sinistrados no local?   (   ) Não     (    ) sim        quantos? _________ 

Causa do acidente: 

(   )atropelamento (   )substancias nocivas (  )queda em altura 

(   )capotamento (   )choque com objectos (  )queda ao mesmo nível 
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(   )colisão de veículos (   )esforço físico excessivo (  )queda de objectos 

(   )compressão por objectos (   )explosão/incêndio (  )soterramento 

(   )choque eléctrico (   )intoxicação  

 

(   ) outro (especificar)____________ 

Tipo de lesão  

(   )amputação  (   )electrização/electrocussão  (  ) lesões múltiplas 

(   )asfixia (   )enforcamento (  )luxação  

(   )lesões internas (   )esmagamento (  )queimaduras 

(   )contusão (  )traumatismo (   )fractura 

 

(   ) outro (especificar)________________________________ 

Parte do corpo atingida 

(   )cabeça, excepto olhos  (   )braço(s)  (  )pé(s), excepto dedos 

(   )olho(s) (   )mão(s), excepto dedos (  )dedo(s) do(s) pé(s) 

(   )tronco, excepto coluna (   )dedo(s) da(s) mão(s) (  )localizações múltiplas 

(   )coluna vertebral (   )pernas  

 

(   )Fractura (   ) outro (especificar)________________________________ 

Breve descrição do acidente______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Medidas de prevenção adoptadas: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

Efeitos do acidente: 

(  ) sem incapacidade (   ) incapacidade temporária (   ) incapacidade permanente 

(  ) morte 

Regresso ao trabalho: 

Dias perdidos __________ 

Responsável de saúde e segurança do Empreiteiro 

 

_____________________________________ 

(data: _____/_____/____) 

 

Director técnico da Empreitada 

 

_____________________________________ 

(data: _____/_____/____) 
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ANEXO V – Temas para o Momento de Ambiente, Saúde e Segurança 

1 Saúde 1. COVID 19 
2. Prevenção e controle da malária 
3. HIV / SIDA 
4. Drogas e álcool 
5. Depressão 
6. Desidratação 
7. Gastrite 
8. Resfriado e gripe 
9. Hipertensão 
10. Insuficiência renal crónica 
11. Raiva 
12. Cólera 
13. TB 
14. Higiene pessoal 

2 Saúde 
ocupacional e 
comportamento 
geral no local de 
trabalho 

1. Estresse térmico e protecção solar 
2. Ergonomia 
3. Segurança fora do local de trabalho 
4. Materiais / substâncias perigosas 
5. Equipamento de protecção Individual e colectiva 

3 Segurança 1. Riscos na Área de Obras Civis 
2. Housekeeping 
3. Principais causas de acidentes de trabalho 
4. Corrigindo actos inseguros de colegas 
5. Distracções no local de trabalho 
6. Excesso de confiança 
7. Falta de atenção 
8. Segurança com veículos 
9. Protecção das mãos 
10. Protecção ocular 
11. Protecção facial 
12. Primeiros socorros 
13. Equipamentos e roupas de protecção 
14. Condições inseguras 
15. Protecção e prevenção de incêndio 

4 Meio Ambiente 1. Gestão e minimização de resíduos 
2. Segregação de resíduos 
3. Minimização do consumo de água e energia 
4. Efeitos de incêndios florestais 

 

 


