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Para todos os trabalhos contratados, realizado nas instalações da Vanpro - Assentos, Lda, os seguintes
requisitos devem ser cumpridos, sendo que, em caso de dúvida, deverá sempre ser consultada a área de
HSSA (Higiene, Segurança, Saúde e Ambiente) da Vanpro – Assentos, Lda.
 O contratado cumprirá com todas as regulamentações / legislação de Segurança, Saúde e Ambiente, locais,
autónomas e nacionais aplicáveis;
 O contratado compromete-se a cumprir, assim como por parte de todos os seus colaboradores, com as
normas de Segurança e Ambiente em vigor na Vanpro - Assentos, Lda. Para tal, deve disponibilizar e registar
essa mesma disponibilização (através do modelo em anexo), cópia do Manual HSSA e Folheto de
Acolhimento Vanpro, ora remetidos em anexo, a todos os colaboradores que venham a desempenhar
funções internamente, previamente ao inicio das mesmas;
 O contratado será responsável pela correcta deposição e/ou encaminhamento de todos os resíduos gerados
pelo seu trabalho em local adequado para o efeito, devendo posteriormente e sempre que lhe seja solicitado,
entregar comprovativo deste procedimento à Vanpro - Assentos, Lda. (cópia de guia de acompanhamento de
resíduos, licença do transportador e destinatário);
 O contratado deve informar o Responsável pela sua contratação ou Área de HSSA de qualquer material
perigoso (e/ou químico) que pretenda introduzir nas instalações da Vanpro - Assentos, Lda., previamente à
mesma, fornecendo as respectivas Fichas de Dados de Segurança do produto e aguardando a emissão de
parecer relativo à autorização da sua utilização;
 O contratado não realizará nenhuma descarga de efluente nas redes de drenagem existentes, quer sejam
pluviais ou domésticas, ou área envolvente, sem que lhe seja dada autorização expressa pela área de HSSA;
 Deverão ser informados de imediato, todos os derrames acidentais ao Responsável pela sua contratação ou
Área de HSSA;
 Devem ser cumpridas todas as sinalizações de Segurança ou outras existentes nas instalações, salientandose a obrigatoriedade de utilização de calçado de segurança em toda a nave fabril e oficinas;
 Salvo indicação em contrário, não se deverá deslocar no interior da Vanpro sem que se encontre
acompanhado por um elemento interno;
 Todos os trabalhos com risco especial (em altura, com fogo e espaços confinados), carecem de formalização
de pedido trabalho a realizar junto da área de HSSA, assim como deverão ser informados aqueles que
tenham potencial para causar danos ambientais (derrames, etc.) e/ou acidentes graves;
 Deverá ser remetida atempadamente, toda a documentação que possa vir a ser requisitada, no âmbito da
temática de HSSA (comprovativo de seguro de acidentes de trabalho, certificados de formação, fichas de
aptidão, declarações de conformidade de equipamentos, etc.);
 A Vanpro - Assentos, Lda, reserva-se no direito de realizar auditorias de Ambiente, Higiene e Segurança aos
trabalhos a efectuar pela empresa subcontratada, com o propósito de verificar se estão a ser cumpridas as
normas de Segurança e Ambiente, sendo-lhe possível a suspensão imediata dos trabalhos, sem custos
adicionais para a Vanpro - Assentos, Lda, caso não se verifique o cumprimento do descrito anteriormente e
constante dos documentos anexos.
 O contratado será responsável para que os subcontratados cumpram com o descrito acima.
A Vanpro - Assentos, Lda reserva-se ao direito de anular o contrato, caso os requisitos anteriores sejam
violados.
Empresa __________ ____________________________________
Nome do Resp. da Empresa ___________ ____________________________________
Assinatura __________ ____________________________________
Data ______________
Anexos: Registo de Comunicação e Declaração de Compromisso, Manual HSSA e Folheto de Acolhimento
Os ficheiros principais são armazenados electronicamente e estão disponíveis para todos os membros da equipa.
As cópias impressas dos ficheiros principais servem apenas para referência.
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Registo de Comunicação e Declaração de Compromisso
Declaro que, na qualidade de colaborador, ou elemento subcontratado pela empresa supramencionada, me foi
disponibilizada cópia do Manual HSSA e Folheto de Acolhimento da Vanpro – Assentos, Lda., comprometendome a cumprir com todas as regras e boas práticas neles mencionadas, consultando sempre a área de HSSA em
caso de dúvida.

Assinatura

Empresa

Data

Contactos HSSA
Coordenador HSSA: Luis Cristóvão
e-mail: luis.cristovao@vanpro.pt
Tel.: 212 134 496
Tlm: 967 014 234

Os ficheiros principais são armazenados electronicamente e estão disponíveis para todos os membros da equipa.
As cópias impressas dos ficheiros principais servem apenas para referência.

