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Aquisição de bens e 

serviços e de apoio às 

empresas moçambicanas, 

fortalecendo as cadeias

de fornecimento locais.

Recrutamento e 

formação à  mão-de- obra 

moçambicana.

Promoção do 

desenvolvimento local em 

Moçambique em geral, e na 

província de Inhambane, 

em particular.

COMPROMISSO CONTEÚDO LOCAL

COMPROMETIMENTO COM O CONTEÚDO LOCAL

PREFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL SASOL

DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS LOCAIS

PREFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO PAÍS

1 2 3

O Nosso Compromisso 
com Conteúdo Local

ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO LOCAL

A Sasol está comprometida com o Conteúdo Local, e tem orientado os seus 
investimentos para promover o desenvolvimento económico do País.
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A empresa deverá comprovar 
que se encontra legalmente 
registada em Moçambique 
apresentando:

Cópias autenticadas do Certificado 
de Registo;

Estatutos da empresa publicados no 
Boletim da República; 

Lista dos accionistas da empresa;

Licença de exploração ou comercial 
(Alvará);

Número de contribuinte fiscal (NUIT);

Certidão que comprove a 
inexistência de dívidas na Autoridade 
Tributária (certidão de quitação);

Certidão que comprove a inexistência 
de  dívidas ao INSS (certidão de 
quitação);

Principais Requisitos
para o Fornecimento 
de Bens e Serviços

Embora a preferência seja dada a bens e serviços adquiridos localmente, espera-se que os fornecedores 
cumpram com os requisitos mínimos definidos. Estes  requisitos NÃO DEVEM ser considerados como 
critérios de pré-selecção. 

Contudo, auxiliam a Sasol a pré-avaliar as capacidades e competências de cada empresa, bem como a 
identificar potenciais lacunas de desenvolvimento. Na elaboração de propostas a apresentar à Sasol, 
os seguintes requisitos são fundamentais:

   REGISTO LICENÇAS

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

1

2
As empresas deverão facultar 
um organograma interno, que 
indique a estrutura da área 
de negócios/departamentos 
incluindo quaisquer sociedades 
subsidiárias ou filiais, bem 
como  o número de funcionários  
que integram cada um dos 
departamentos e as respectivas 
funções.
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O capital humano constitui um 
elemento fundamental para a 
execução de projectos. 

Por esTe motivo, as empresas 
são solicitadas a apresentar o 
organograma específico incluindo 
uma lista completa do pessoal 
habilitado às respectivas funções 
propostas, e os CV’s para cada 
projecto.

Dependendo do escopo do trabalho, as 
empresas deverão facultar as apólices 
de seguro exigidas nos termos da 
Legislação Moçambicana e/ou pela Sasol.      
As apólices podem incluir mas não se   
limitam apenas as seguintes:

• Seguro de responsabilidade civil para 
    trabalhadores;

• Seguro de responsabilidade
    civil geral contra terceiros;

• Seguro de responsabilidade civil geral 
    automóvel contra terceiros; 

• Seguro contra danos materiais.

Estamos comprometidos em 
salvaguardar a Segurança dos nossos 
colaboradores, fornecedores e das 
comunidades onde operamos. O nosso 
objectivo é atingir o nível de “Dano Zero” 
em todas as nossas actividades.

As empresas que pretendem fornecer 
bens e serviços à Sasol, também deverão 
demonstrar que possuem a capacidade 
necessária para executar os trabalhos de 
forma segura, sem provocar danos ao 
ambiente.

Deverão ainda apresentar uma política e 
um plano de Gestão de Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente (SSA) que indique, por 
exemplo, os seguintes elementos:

EQUIPA DO PROJECTO APÓLICES
DE SEGURO

POLÍTICA DE GESTÃO DE SEGURANÇA, 
SAÚDE E MEIO AMBIENTE (SSA/SHE)

3 4

6
• Nome e contactos da pessoa responsável 
    pela Gestão de Segurança, Saúde e Meio  
    Ambiente (SSA);

• Plano e procedimentos de primeiros
    socorros e de evacuação; 

• Avaliações de Risco e Procedimentos:
    i) Segurança operacional;
    ii) Actividades de alto risco.

• Plano de gestão de situações de emergência.

    Para às actividades de alto risco, as empresas    
    deverão apresentar certificações de   
    Segurança, Saúde e Gestão  de Meio 
    Ambiente (SSA), tal como ISO 45001
    e ISO 14001.

A SEGURANÇA é a nossa principal prioridade. 
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ANTI-SUBORNO 
E ANTI-CORRUPÇÃO 
(DUE DILIGENCE)

As empresas deverão descrever 
detalhadamente a sua experiência prévia na 
execução de trabalhos similares, indicando 
claramente:

• O tipo de serviços prestados ou bens 
    fornecidos;

• Equipamentos, ferramentas e máquinas 
    certificadas (se aplicável);

• Lista de clientes, projectos e 
    respectivos valores;

EXPERIÊNCIA
DA EMPRESA7

• Referências de clientes antigos 
    e/ou actuais, com indicação do nome da  
    pessoa de contacto, o respectivo cargo,
    o número de telefone e o correio
    electrónico (e-mail);

• Cartas de recomendação de clientes-chave 
    e relevantes. Esta informação auxilia  
    a Sasol a pré-avaliar as capacidades e    
    competências de cada empresa.

A estabilidade financeira da empresa 
é de grande importância para avaliar 
a capacidade financeira na execução 
de contratos. 

As empresas deverão apresentar 
cópias das suas demonstrações 
financeiras referentes aos 3 últimos 
anos, que incluam demonstrações 
de resultados, balanços e 
demonstrações de fluxo de caixa. 

Para projectos de alto risco e de 
valores elevados, as demonstrações 
financeiras deverão ser auditadas.

A Sasol é uma sociedade cotada nas 
Bolsas de Valor de Joanesburgo e de 
Nova Iorque, na África do Sul e nos 
EUA, respectivamente.

Consequentemente, cumpre restrita 
e integralmente com os requisitos e 
políticas internacionais (Lei dos EUA 
relativa a Práticas de Corrupção no 
Estrangeiro – FCPA e as Leis de Anti-
Suborno e Anti-Corrupção).

As empresas que transacionam com 
a Sasol, estão obrigadas a cumprir 
com as mesmas, apresentando 
um formulário de Due Diligence 
totalmente preenchido e assinado 
que será facultado pela Sasol.

DESEMPENHO
FINANCEIRO8 



Requisitos de Contratação 7

Enquadrado no nosso compromisso com o 
Conteúdo Local, a Sasol exige que os seus 
fornecedores também incluam o Conteúdo 
Local nas suas operações. Para tal, as 
empresas deverão apresentar um plano de 
Conteúdo Local que indique:

• A percentagem do capital detido por 
    moçambicanos;

• Número de trabalhadores moçambicanos 
    que serão alocados ao projecto,
    para as seguintes categorias:

CONTEÚDO
LOCAL10

i)   Não especializados e semi-especializados, 
      alocados ao projecto;
ii)  Supervisores;
iii) Gestores;

• Programas de capacitação de mão-de-obra  
    local e transferência de conhecimento;

• A percentagem de bens e serviços a 
    contratar a nível local.



     Requisitos de Contratação8

ANSI
American National Standards Institute:
 
Estabelece as normas tecnológicas aplicadas 
nos EUA e para produtos consumidos nos EUA.

IEC
International Electrotechnical Commission: 

Estabelece as normas tecnológicas eléctricas 
internacionais.

CE
European Conformity: 

Certificação que indica a conformidade com 
as normas de saúde, segurança e protecção 
ambiental para produtos vendidos na UE.

ASTM
American Society for Testing and Materials: 

Trata-se de uma organização de padrões 
internacionais que desenvolve e publica 
padrões técnicos de consenso voluntário
para uma ampla gama de materiais,
produtos, sistemas e serviços.

AISEA
International Safety Equipment Association: 

Trata-se da associação-líder em equipamentos 
de protecção individual e tecnologias que 
permitem que as pessoas trabalhem em 
ambientes perigosos. Sendo uma organização 
de desenvolvimento de padrões acreditada 
pela ANSI, a associação trabalha em estreita 
colaboração com fabricantes, laboratórios 
de teste, especialistas, usuários finais e 
agências governamentais no processo de 
desenvolvimento de padrões.

CA
Codex Alimentarius:

Uma compilação de padrões reconhecidos 
internacionalmente, códigos de práticas, 
directrizes e outras recomendações 
relacionadas a alimentos, produção de 
alimentos e segurança alimentar pela FAOP 
e pela OMS. Os padrões e códigos referidos 
incluem a análise de perigos e o ponto de 
controle crítico

ISO
International Organization for Standardization:

Desenvolve e publica normas internacionais e, 
no que se refere concretamente à actividade 
operacional da Sasol, acerca de:

• ISO 14001 – Gestão Ambiental;
• ISO 45001 – Gestão da Segurança
   e da Saúde no Trabalho; 
• ISO 9001 – Gestão da Qualidade;
• ISO 6743 – Lubrificantes, 
    óleos Industriais e produtos afins.

Requisitos Gerais para 
Segurança, Saúde, 
Meio Ambiente, Risco 
e Qualidade (SHERQ)
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• Estrutura de propriedade/accionista da  empresa;

• Licenças aplicáveis necessárias para a execução do serviço (alvará);

• Equipamentos, instrumentos e maquinarias exigidas e certificadas;

• Marcas específicas;

• Experiência, currículo, carteira de clientes, lista de projectos executados no passado;

• Demonstrações financeiras dos últimos 3 anos.

Requisitos 
Técnicos Gerais
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www.sasol.com

Para registo visite:

www.sasol.com/suppliers/application-and-accreditation


