Fabrico,
comercialização
e aplicação
de explosivos.
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A Fábrica de Explosivos de Moçambique, foi fundada em 1955
e está direccionada para a produção de emulsões sensibilizadas e não sensibilizadas. Desde o início da sua actividade,
está envolvida nas obras de referência do país, em Barragens, projectos de extracção mineira, construção da rede
rodoviária e ferroviária.
Referências: Cahora Bassa, projecto de carvão de Moatize,
projecto de carvão de Benga, estrada nacional nº 4 (Maputo
- Witbank), calcários de Salamanga, reconstrução da linha de
Sena, ponte Armando Emilio Guebuza.
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Objectivos

AMBIENTE
● Reciclagem tecnológica
● Diversificar ofertas
● Aumento da capacidade de produção
● Privilegiar a mão-de-obra qualificada
● Melhor gama de produtos

O respeito pela vida, pelo meio ambiente e a necessidade de preservar o equilíbrio natural do planeta, são valores incontornáveis para
a Fábrica de Explosivos de Moçambique. Deste modo, os nossos
processos de fabrico, foram concebidos de forma a optimizar os
recursos, procurando evitar a utilização desnecessária dos mesmos e reduzir o despredicio de matérias-primas. A racionalização
do consumo de energia, a preservação de recursos como a água,
o ar e o respeito pelas comunidades locais, são os nossos pontos
de análise e reflexão diária.
Relativamente aos residuos produzidos e ao destino dos mesmos, a nossa preocupação é constante, sendo assim, com bases
ambientais sólidas, implementamos a política de sustentabilidade dos 3R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

» Selecção de matérias-primas
» Redução, reutilização e reciclagem
» Optimizar o consumo de recursos

Produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e expecta-
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tivas dos nossos clientes, é este o principal objectivo da Fábrica
de Explosivos de Moçambique, através de uma, doutrina de excelência, inovação e rigor.

QUALIDADE

SEGURANÇA

A Fábrica de Explosivos Moçambique está consciente da necessidade de orientar os seus recursos humanos, com objectivo de alcançar uma melhor produtividade. É nesse sentido, que
temos apostado na mudança e na evolução, previligiando a reciclagem sobre novas técnicas, métodos e práticas, desde sempre, medidas integradas na nossa política de desenvolvimento.
A Formação, é ministrada a todos os profissionais ou organizações que directa ou indirectamente lidam com matéria explosiva, desta forma, procuramos garantir melhor segurança e maior
produtividade nos nossos processos. Temos como objectivo
prioritário o progresso permanente e a satisfação dos nossos
clientes. Para isso, apoiamo-nos numa organização eficiente
com processos rigorosos de controlo de qualidade, efectuados por técnicos devidamente habilitados e credenciados.

Conscientes de que o fabrico de explosivos, é uma actividade que
exige elevados padrões de controlo, orientamos a nossa estratégia, para a progressiva melhoria dos nossos processos e para a
definição de competências dos nossos colaboradores, apostando constantemente na sua formação e qualificação.
Rentabilizar os recursos com base na tecnologia mais actualizada e previligiar sempre a operação em condições de segurança,
é um ponto fulcral ao longo de todo o processo produtivo. Tendo
em vista cumprir esse objectivo, as nossas linhas de fabrico têm
sofrido consideráveis actualizações, a nível de segurança de
operação, de equipamentos electrotécnicos, de equipamentos
mecânicos e da protecção contra incêndios. Ao longo dos tempos,
empresas líderes de mercado nas diversas areas, encontraram
nos nossos produtos a confiança necessária para realizar os
trabalhos de alto risco. Cumprimos amplamente com todos os
requisitos de segurança estabelecidos para o manuseamento
de explosivos e contando com uma vasta frota de veículos preparada para esta actividade.

» Controlo de matérias-primas

» Utilização de tecnologias avançadas

» Controlo de produção

» Segurança como valor fucral

» Controlo do produto final

» Empresa de confiança

Evolução dos Explosivos

50 A.C.

ANOS 50

Os Anfos, 1956 e os
hidrogéis são inventados

Os chineses inventam
o primeiro explosivo:
a pólvora

1867
Alfred Nobel inventa
a dinamite
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1969

Aparecem as emulsões
de primeira geração

ANOS 80
1967/89
Em 1967 é inventado
o sistema Nonel.
Em 1973 o Detonador
Eletrónico

No final dos anos 80 aparecem as emulsões. Por fim, as
de última geração - a granel
- sensibilizadas no local

Explosivos Fabricados
com Nitrato de Amónio
DINAMITE
Nitrato de Amónio + Nitroglicerina

ANFO
Nitrato de Amónio + Óleo

HIDROGEL OU SLURRY
Nitrato de Amónio + Óleo + Água + Emulsitificador

EMULSÃO
Nitratos + Água + Óleo + Emulsificador

ANFO PESADO
Nitrato de Amónio + Emulsão

Características dos Explosivos

RAPIDEZ

Lentos ou Propulsores
(Vd < 1000m/s)
Rápidos
(Vd > 1000m/s e < 5000m/s)
Muito Rápidos
(> 5000 m/s)

SENSIBILIDADE

Muito Sensíveis
Explosivo é activado por efeito
de choque ou calor moderado
Sensíveis
Quando a iniciação só é possível com um detonador.
Insensíveis
Iniciação só com um booster.
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tipos de explosivos

EXPLOSIVOS DE USO COMUM
PÓLVORA
GRANEL
Anfo
Emulsão

EXPLOSIVOS
ENCARTUCHADO
Hidrogel
Emulsões
Dinamite

emulsões
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Explosivo sem
nitroglicerina/trinitrotolueno

Hidrocarbonetos
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Nitrato de Amónio como
ingrediente básico

Sensibilizado por micro-esferas
de vidro/plástico
ou fase aquosa

A Fábrica de Explosivos de Moçambique, possui um
variado leque de produtos explosivos e serviços, apresentando as melhores soluções para cada cliente.

GEMULEX
SUPER100
SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É um explosivo de elevada velocidade de detonação e resistência á
água. Sensível ao detonador, com grande poder de fragmentação, de
impacto, de estabilidade e capacidade de produção de calor. A sua

Especialmente recomendado para rochas

vida útil permite um período de armazenamento longo. É um produto

duras e muito duras, em qualquer tipo de

de elevada segurança, quando armazenado, ou em transporte. É um

frente de trabalho, inclusive em túneis.

excelente iniciador de outros explosivos, característica que o torna
indicado para aplicações específicas. As suas características intrínsecas, permitem realizar um melhor controlo de projecções e de

FORMAS DE APLICAÇÃO

todo o tipo de desmontes.

Em qualquer tipo de furo, mesmo em
condições adversas.
GRÁFICO DE COMPARAÇÃO

ENERGIA DENSIDADE

EMBALAGEM

Gemulex S100

Embalagem em filme Valeron.

Gemulex S90

ARMAZENAMENTO

Extra Rouge

Armazenamento deverá ser feito

Precolex

em paióis secos, ventilados e em
condições de temperatura moderada.

Gemugranel

Anco

0Mj/kg
0kg/cm 3

300
0,30

600
0,60

900
0,90

1200
1,20

1500
1,50

1800Mj/kg
1,80g/cm 3

CARACTERÍSTICAS
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● Elevada segurança no seu manuseamento
● Não liberta cheiros
● Menor produção de gases nocivos
● Vantajoso em túneis - tempo de espera de ventilação reduzido

PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Densidade

1,18 g/cm3

Energia

1,272 Mj/Kg (mínimo garantido)

Velocidade de detonação

>5000 m/s

Classe de fumos

Classe 1, aceitável para uso em minas

Resistência à água

Excelente

Minimo iniciador

6D ou 8g/m detcord

TAMANHOS MM

Nº VELAS POR CAIXA

TAMANHOS MM

Nº VELAS POR CAIXA

25 X 270

164

65 X 550

12

32 X 270

106

80 X 550

8

38 X 550

34

90 X 550

7

45 X 550

24

125 X 550

3

50 X 550
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NOTA: Alguns parâmetros podem variar com os diâmetros; Validade - 6 meses após data de fabrico.

GEMULEX
90
SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Explosivo armazenado na forma de cartucho, resistente à àgua, não é
sensível ao detonador. Tem grande poder de fragmentação, de impacto,
grande estabilidade e capacidade de calor, oferecendo uma longa

Em maciços rochosos, rochas duras e

duração de vida útil. Requer um reforçador de Gemulex Super 100 ou

semi-duras mesmo alteradas.

um semelhante para iniciação. Devido a sua grande insensibilidade, é
um produto de extrema segurança quando armazenado, ou em trans-

FORMAS DE APLICAÇÃO

porte. É um excelente explosivo para utilização de carga de coluna.

Em qualquer tipo de furo, mesmo em
condições adversas, requer um reforço
de Gemulex Super 100 ou semelhante
GRÁFICO DE COMPARAÇÃO

ENERGIA DENSIDADE

para iniciação.

Gemulex S100

EMBALAGEM

Gemulex S90

Embalagem em filme Valeron.
Extra Rouge

ARMAZENAMENTO

Precolex

Armazenamento deverá ser feito
em paióis secos, ventilados e em

Gemugranel

condições de temperatura moderada.
Anco

0Mj/kg
0kg/cm 3

300
0,30

600
0,60

900
0,90

1200
1,20

1500
1,50

1800Mj/kg
1,80g/cm 3

CARACTERÍSTICAS
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● Elevada segurança no seu manuseamento
● Não liberta cheiros

PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Densidade

1,20 +/2 g/cm 3

Energia

1,530 Mj/Kg (mínimo garantido)

Velocidade de detonação

3800+/- 300 m/s a 22 C, em 50 mm

Classe de fumos

Classe 1, aceitável para uso em minas

Resistência à água

Excelente

TAMANHOS MM

Nº VELAS POR CAIXA

TAMANHOS MM

Nº VELAS POR CAIXA

25 X 270

164

65 X 550

12

32 X 270

106

80 X 550

8

38 X 550

34

90 X 550

7

45 X 550

24

125 X 550

3

50 X 550
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NOTA: Alguns parâmetros podem variar com os diâmetros; Validade - 6 meses após data de fabrico.

EXTRA
ROUGE
SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Explosivo notável pela sua alta velocidade de detonação, brizance
e excelente resistência à àgua. É sensível ao detonador, tem grande
estabilidade, oferecendo uma longa duração de vida útil. É um

Em abertura de túneis e galerias como

produto de elevada segurança, quando armazenado, ou em trans-

carga de fundo; em cortes na presença de

porte. Normalmente utilizado como carga de fundo, é um excelente
iniciador de outros explosivos, assumindo-se o produto indicado

água, em pedreiras de rocha ornamental;

para aplicações específicas.

como carga de fundo a céu aberto; desmonte de valas e especialmente recomendado para rochas duras e muito duras.

GRÁFICO DE COMPARAÇÃO

ENERGIA DENSIDADE

FORMAS DE APLICAÇÃO
Em qualquer tipo de furo, mesmo em

Gemulex S100

condições adversas.
Gemulex S90

EMBALAGEM

Extra Rouge

Embalagem em filme Valeron.

Precolex

ARMAZENAMENTO

Gemugranel

Armazenamento deverá ser feito
Anco

em paióis secos, ventilados e em
0Mj/kg
0kg/cm 3

300
0,30

600
0,60

900
0,90

1200
1,20

1500
1,50

1800Mj/kg
1,80g/cm 3

condições de temperatura moderada.

CARACTERÍSTICAS
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● Elevada segurança no seu manuseamento
● Não liberta cheiros
● Menor produção de gases nocivos
● Vantajoso em túneis - tempo de espera de ventilação reduzido

PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Densidade

1,17 +/-2 g/cm 3

Energia

1,486 Mj/Kg (mínimo garantido)

Velocidade de detonação

5800 +/- 400 m/s a 22 C, em 60 mm

Classe de fumos

Classe 1, aceitável para uso em minas

Resistência à água

Excelente

TAMANHOS MM

Nº VELAS POR CAIXA

TAMANHOS MM

Nº VELAS POR CAIXA

25 X 270

164

65 X 550

12

32 X 270

106

80 X 550

8

38 X 550

34

90 X 550

7

45 X 550

24

125 X 550

3

50 X 550
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NOTA: Alguns parâmetros podem variar com os diâmetros; Validade - 6 meses após data de fabrico.

PRECOLEX
SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Explosivo notável pela sua alta velocidade de detonação, brizance
e excelente resistência à àgua. É sensível ao detonador, tem grande

Corte de taludes e aplicações semelhantes.

estabilidade, oferecendo uma longa duração de vida útil. É um
produto de elevada segurança, quando armazenado, ou em transporte. Normalmente utilizado como carga de fundo, é um excelente

FORMAS DE APLICAÇÃO

iniciador de outros explosivos, assumindo-se o produto indicado
para aplicações específicas.

Com aplicador adequado para pré-corte
de taludes.

GRÁFICO DE COMPARAÇÃO

ENERGIA DENSIDADE

Gemulex S100

Gemulex S90

Extra Rouge

Precolex

Gemugranel

Anco

0Mj/kg
0kg/cm 3

300
0,30

600
0,60

900
0,90

1200
1,20

1500
1,50

1800Mj/kg
1,80g/cm 3

características
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● Elevada segurança no seu manuseamento
● Não liberta cheiros

PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Densidade

1,10 +/- 2 g/cm 3

Energia

1,272 Mj/Kg (mínimo garantido)

Velocidade de detonação

4600 +/- 400 m/s - em 32 mm

Resistência à água

Excelente

Requerimentos essenciais

Apenas detonador

NOTA: Alguns parâmetros podem variar com os diâmetros; Tempo de vida mínimo - 6 meses após a data de fabrico

TAMANHOS MM

EMBALAGEM

25 X 270

Caixa 25 Kg - Rolo 25 mm

32 X 550

Caixa 25 Kg - Rolo 32 mm

GEMUGRANEL
Uma emulsão insensível ao detonador com grande

grande rendimento: pedreiras; minas a céu aberto

poder de fragmentação, pelo que, necessita de re-

ou túneis.

SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

forçador. O seu uso é compatível em furos de água e

Recomendado para carga de coluna

as suas condições de transporte são seguras.

todo o tipo de rochas.

É movimentado a granel sob a forma de bombeado,
com a particularidade de ser sensibilizado como
explosivo no local, nas quantidades pretendidas.
Preenche a totalidade do furo, permitindo meno-

FORMAS DE APLICAÇÃO

res perdas de eficiência e com um maior grau de
fracturação da rocha. Adequado para trabalhos de

Aplicação com recurso a unidades
móveis de bombagem (UMB) com
ENERGIA DENSIDADE

GRÁFICO DE COMPARAÇÃO

hidráulico

Gemulex S100

Gemulex S90

Extra Rouge

Precolex

Gemugranel

Anco

0Mj/kg
0kg/cm 3

recurso a bombas e sistema

300
0,30

600
0,60

900
0,90

1200
1,20

1500
1,50

1800Mj/kg
1,80g/cm 3

CARACTERÍSTICAS
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● Aproveita a área total de prefuração, permitindo a redução de custos
● Elevada segurança no seu manuseamento e transporte
● Não liberta cheiros
● Insensível ao detonador

PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Densidade (Valor de aplicação variável entre:)

1 e 1,20 g/cm 3

Energia

1,180 Mj/Kg (mínimo garantido)

Velocidade de detonação

Entre 4.500 e 6.000 m/s a 22 C, em 50 mm

Classe de fumos

Classe 1, aceitável para uso em minas

Resistência à água

Excelente

Durabilidade após sensibilização

10 dias

Iniciador mínimo

Booster 150g

NOTA: Alguns parâmetros podem variar com os diâmetros; Validade - 3 meses, quando armazenado em silos devidamente isolados.
Pode ser usado sensibilizado, simples ou misturado com Prills em diferentes rácios.
Produto distribuido através de UMB
(Unidade Móvel de Bombeamento)

ANCO
SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Anco é um explosivo granulado de
baixa densidade à base de nitrato

Recomendado para cargas de coluna

de amónio poroso e fuel.

no desmonte de rochas brandas e
semi-duras.

FORMAS DE APLICAÇÃO
Podre ser aplicado a granel por carregamento manual ou através de meios
GRÁFICO DE COMPARAÇÃO

ENERGIA DENSIDADE

pneumáticos no carregamento de furos
secos. Em furos húmidos, deve ser utiliza-

Gemulex S100

do encartuchado em manga de plástico.
Gemulex S90

EMBALAGEM

Extra Rouge

Sacos com válvula de 25 kg.

Precolex

ARMAZENAMENTO

Gemugranel

Armazenamento deverá ser feito
Anco

em paióis secos, ventilados e em
0Mj/kg
0kg/cm 3

300
0,30

600
0,60

900
0,90

1200
1,20

1500
1,50

1800Mj/kg
1,80g/cm 3

condições de temperatura moderada.

características
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● desenvolve elevada quantidade de gases
● aconselhado para maciços muito diaclasados
● iniciação mais fiável e eficaz se utilizado com um reforçador Gemulex

PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Densidade

0,80 g/cm 3

Energia

1,078 kj/kg (mínimo garantido)

Velocidade de detonação

3400 +/- 400 m/s - em 50 mm

Resistência à água

Muito fraca

NOTA: Alguns parâmetros podem variar com os diâmetros; Tempo de vida mínimo - 3 meses após a data de fabrico

aCESSÓRIOS DE TIRO
SAFE STARTER (0.5) :

CORDÃO DETONANTE:
●

SOLARCORD Rlo

●

C/250m 10g

Instantáneo

DETONADOR ELÉCTRICO
INSTANTÂNEO:

CORDÃO DETONANTE:
●

ZAPCORD Rlo C/250m

●

(1.8)

●

(3.6)

●

RELAYS 25m

STOPFUSE

CORDÃO DETONANTE:
●

Detonador Eléctrico

DETACORD Rlo C/250m

PENTOLITE BOOSTER:

LEAD LINE - SASOL:
●

200 LI 0009 Rlo 200m;

●

C400 - TROJAN

●

500 LI 0009 Rlo 500m

●

C450 - TROJAN (TWINPLEX)

●

C150 - TROJAN

poderão ser do tipo equivalente
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LIGADORES:

DETONADORES:

●

04.2 ET 0017

●

06.0 MS 0500

●

04.2 ET 0025

●

08.4 MS 0500

●

04.2 ET 0042

●

10.2 MS 0500

●

04.2 ET 0067

●

12.0 MS 0500

●

06.0 ET 0042

●

15.0 MS 0500

●

06.0 ET 0067

●

20.4 MS 0500

●

08.4 ET 0017

●

08.4 ET 0025

●

15.0 ET 0042

●

08.4 ET 0042

●

15.0 ET 0067

●

08.4 ET 0067

●

15.0 ET 0100

●

08.4 ET 0100

●

15.0 ET 0125

●

10.2 ET 0017

●

15.0 ET 0150

●

10.2 ET 0025

●

15.0 ET 0175

●

10.2 ET 0042

●

15.0 ET 0200

●

10.2 ET 0067

●

15.0 ET 0225

●

10.2 ET 0100

●

20.4 ET 0017

●

12.0 ET 0017

●

20.4 ET 0025

●

12.0 ET 0025

●

12.0 ET 0042

●

12.0 ET 0067

●

12.0 ET 0100

●

15.0 ET 0017

●

15.0 ET 0025

equipamentos DE TIRO
APARELHOS DE INICIAÇÃO
●

EXPLOSOR - marcas Shaer e Wasagchemie

●

DISPARADOR NONEL - modelo DS1 e DS2

APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLO
●

SISMÓGRAFO E VELOCÍMETRO - UVS 1500 e Vcord

●

OHMIMETRO

●

CÂMARA DE ALTA RESOLUÇÃO (vídeo a cores)

●

VOD (medidor de velocidade de detonação do explosivo)

LINHAS DE INICIAÇÃO
●

FIO PU

●

TUBO NONEL

Serviç
Estudos,
análises,
assistência
e formação

ços
SERVIÇOS E ANÁLISES

ESTUDO DE PROPAGAÇÃO DE
VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO

AVALIAÇÃO DE DANOS
CAUSADOS POR EXPLOSIVOS
Estudo e diagnóstico de danos causados
pela aplicação de explosivos.

APLICAÇÃO DE
EXPLOSIVOS

Avaliação e previsão do nível de velocidade
de vibração, susceptível de ser atingido em
estruturas implantadas na área de detonação, tendo em consideração o tipo de terreno e o nível de carga a empregar.

Aplicação de emulsões/blend a granel,
utilizando unidades móveis de bombagem (UMB’s) com diferentes capacidades.

ESTUDO PARA CONTROLO
DA ONDA SONORA

ANÁLISE DE DETONAÇÕES/
REBENTAMENTOS

Ensaio e medição da onda sonora, com o
objectivo de controlar os ruídos produzidos no momento da detonação.

Estudo do diagrama de fogo e dimensionamento da pega, de acordo com as
necessidades do Dirigido, às especificações do cliente.

ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS
DE LICENCIAMENTO RELACIONADOS COM EXPLOSIVOS

Dirigido às necessidades do cliente, com
possibilidade de recurso a vídeo de altavelocidade e medição de VOD.

ENSAIOS DE RENDIMENTO
DE EXPLOSIVOS
Ensaio de optimização da pega de fogo,
com relatório técnico.

Elaborar e acompanhar permanentemente o processo legal junto das entidades competentes, tendo em vista a
obtenção de licenciamento para aquisição, utilização, transporte e armazenamento de explosivos por parte dos
nossos clientes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
NO DESENVOLVIMENTO DE
PROJECTOS DE APLICAÇÃO
DE EXPLOSIVOS
Aconselhamento técnico e personalizado para clientes interessados em iniciar novos projectos. Informação sobre o
tipo de materiais, diagramas de fogo e
planeamento de produção, segundo as
directrizes pelo cliente.

MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES
Monitorização do nível de vibração induzido pela detonação de explosivos,
em estruturas predefinidas.

FORMAÇÃO
Promovemos acções de formação relacionadas com a industria dos explosivos.

Emulsões

PROPRIEDADES DAS EMULSÕES

resistência
à água
A resistência á água é uma característica intrínseca de
cada explosivo, parâmetro este, que limita a aplicação dos
mesmos em cada actividade. Os explosivos pulverulentos,
devido á sua consistência e por vulnerabilidade á água (ANF
.3+O), não são passíveis de serem aplicados em furos com
água. A crescente consciencialização para o uso de produtos amigos do ambiente, desaconselha cada vez mais o uso
deste tipo de Produtos, por produzirem gases nocivos que
contaminam de forma duradoura solos e aquíferos.

segurança
dos explosivos
No mercado existem explosivos de diferentes sensibilidades.
Para a sua selecção e aplicação poderá ser condicionante
o modo de manuseamento, a utilização, e a resistência ao
choque. As gelatinas/dinamites por conterem nitroglicerina/
nitroglicol, são mais sensíveis à fricção e ao choque. As emulsões, por não conterem substâncias activas são pouco sensíveis á fricção, choque e impacto.

toxidade dos
gases libertados
em rebentamentos
Na detonação de explosivos são produzidos gases tóxicos,
que atendendo á composição do explosivo e quantidade de
oxigénio, podem ser nocivos para o organismo humano. As
emulsões que produzimos, dada a sua composição, produzem um menor volume de gases tóxicos, razão pela qual recomendámos a sua aplicação em desmonte subterrâneo, ou
em céu aberto.
Diferentes tipos de explosivos podem ser aplicados, contudo, é necessário recorrer a um reforço da capacidade de
ventilação, tanto no período de tempo como no caudal de ar
fresco requerido.
A aplicação de emulsão a granel, normalmente em operações/explorações de elevada produção, contempla a descarga mecanizada nos furos do desmonte a executar, recorrendo
a uma bomba concebida especificamente para a consistência
e viscosidade dos nossos produtos.
Esta operação, utiliza modernas unidades de descarga mecanizada (UMB’s), com diferentes capacidades aplicadas em
chassis de camiões. Esta actividade só é possível de ser realizada mecanicamente, devido às características dos nossos produtos que lhe conferem segurança durante o seu
manuseamento e descarga directa nos furos, mesmo após a
sua sensibilização.

Formação

● Formação sobre novos produtos e tecnologias
● Preparação para exame de cédula de operador
● Formação em obra sobre segurança com explosivos
● Formação avançada para engenheiros
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Formação e valorização de competências dos colaboradores, são vectores
essênciais no caminho de sucesso das organizações. Apostamos de forma
decidida no desenvolvimento técnico-profissional e crescimento pessoal
dos nossos quadros. Nesse sentido e procurando maximizar as nossas capacidades e competências, ministramos aos nossos colaboradores formação continua e abrangente. Como resultado destas acções, caminhamos
para um significativo aumento de produtividade, um aumento da resposta
às necessidades dos nossos clientes e uma visível melhoria da nossa capacidade de reposta ao mercado. Para conferir confiabilidade ao nosso
processo operativo na aplicação de explosivos, os nossos operadores de
fogo (Blaster´s), estão habilitados com CÉDULA DE OPERADOR DE SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS, obtida após frequência de acção de formação
adequada e validada por aprovação em exame específico.
Para nos mantermos a par das vanguardas tecnológicas e novos produtos
que surgem no mercado dos explosivos civis, os nossos técnicos são presença assídua em acções de formação e jornadas técnicas, dentro e fora
do país, nomeadamente na Suécia, Canadá e Estados Unidos.

contactos:

www.fem.co.mz

