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Resumo
Concluída a Licenciatura em Engenharia Civil, seguiu-se o Estágio. A atividade
profissional decorreu na empresa Great Safety- Gestão, Coordenação e Fiscalização,
Lda., que integra a LP Group,
O presente relatório, visa a inscrição da estagiária como membro da Ordem dos
Engenheiros Técnicos, ao abrigo do protocolo entre a mesma e o Instituto Politécnico da
Guarda, passando assim de membro estagiário a membro efetivo.
O estágio teve como objetivo o desenvolvimento e a aplicação dos conhecimentos
adquiridos ao longo do percurso académico.
O relatório está dividido em V partes. No Capítulo I, descreve-se e caracteriza-se a
entidade onde o estágio foi realizado. No Capítulo II, apresenta-se todo o enquadramento
teórico acerca da Coordenação de Segurança. No Capítulo III, descreve-se o método
utilizado nas avaliações de riscos desenvolvidas ao longo da empreitada. No Capítulo IV,
apresenta-se o trabalho desenvolvido ao longo do estágio, a caracterização da empreitada
e a elaboração do Plano de Segurança e Saúde. No Capítulo V, são efetuadas as
considerações finais relativamente ao trabalho desenvolvido durante o estágio, bem como
os anexos referentes ao PSS em questão.

Palavras Chave: Avaliação de Riscos, Plano de Segurança e Saúde, Coordenação
de Segurança.

ii

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso

Abstract
After completing the Degree in Civil Engineering, the following step was the training
stage. This professional component took place in the company GreatSafety- Management,
Coordination and Inspection, Lda., that integrates the LP Group.
This report aims to enroll the trainee as a member of the Order of Technical
Engineers, under the protocol between that Institution and the Polytechnic Institute of
Guarda, leading to the change from a trainee member to an effective member.
The training was aimed at enriching and applying the knowledge acquired during the
academic course.
The report is divided into five parts. Chapter I introduces and characterizes the entity
where the practice took place. Chapter II presents the theoretical framework regarding
Security Coordination. Chapter III describes the method used in the risk assessments
carried out during the project. Chapter IV demonstrates the work produced during the
training phase, the characterization of the project and the preparation of the Health and
Safety Plan. In Chapter V, the final considerations are made regarding the experience
acquired during the training period, as well as it includes the enclosures referring to the
HSP in question.

Keywords: Risk Assessment, Health and Safety Plan, Security Coordination.
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ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho
AT- Alta Tensão
CO- Monóxido de Carbono
CO2- Dióxido de Carbono
CSO - Coordenação de Segurança em Obra
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DO - Dono de Obra
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SST – Segurança e Saúde no Trabalho
TSST – Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho
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Glossário
Ação Corretiva: Ação destinada a eliminar a causa de uma não conformidade
detetada ou de outra situação indesejável (NP 4397:2008);
Ação Preventiva: ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou
de outra potencial situação indesejável. (OSHA)
Acidente de trabalho: Acidente ocorrido no local de trabalho, quando em frequência
de curso de formação profissional ou, fora do local de trabalho, quando exista autorização
expressa do empregador para tal frequência;
Avaliação de risco: processo de avaliação de riscos resultantes de perigos, tendo em
consideração a adequação de quaisquer controlos já existentes e de decisão sobre se o
risco é ou não aceitável. (OSHA)
Análise de risco – Utilização sistemática de todas as informações disponíveis para
identificar perigos e estimar o risco.
Componentes materiais do trabalho – o local de trabalho, o ambiente de trabalho,
as ferramentas, as máquinas, equipamentos e materiais, as substâncias e agentes
químicos, físicos e biológicos e os processos de trabalho.
Controlo de riscos: Processo de tomada de decisões para tratar e/ou reduzir os riscos,
para implementar medidas corretivas, exigir o seu cumprimento e avaliar, de forma
periódica, a sua eficácia.
Coordenador de Segurança em Obra – Coordenador em matéria de segurança e
saúde durante a execução da obra, adiante designado por coordenador de segurança em
obra, a pessoa singular ou coletiva, que executa, durante a realização da obra, as tarefas
de coordenação em matéria de segurança e saúde.
Coordenador de Segurança em projeto – Coordenador em matéria de segurança e
saúde durante a elaboração do projeto da obra, adiante designado por coordenador de
segurança em projeto, a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a elaboração do
projeto, as tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde, …, podendo também
participar na preparação do processo de negociação da empreitada e de outros atos
preparatórios da execução da obra, na parte respeitante à segurança e saúde do trabalho.

xi

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso
Dano – Lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine redução na
capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte do trabalhador resultante direta ou
indiretamente de acidente de trabalho.
Doença profissional: Entende-se por doença derivada do trabalho a decadência lenta
e paulatina da saúde do colaborador, produzido por uma exposição crónica a situações
adversas, sejam elas produzidas pelo ambiente em que decorre o trabalho ou pela forma
como este está organizado.
Doença relacionada com o trabalho – É uma doença ou lesão relacionada com o
trabalho quando é causada por um evento ou exposição no ambiente laboral ou se
contribuiu para o agravamento de uma condição pré-existente.
Dono de obra – Dono de obra é a pessoa singular ou coletiva por conta de quem a
obra é realizada, ou o concessionário relativamente a obra executada com base em
contrato de concessão de obra pública.
Empregador: Pessoa singular ou coletiva com um ou mais trabalhadores ao seu
serviço e responsável pela empresa ou estabelecimento ou, quando se trate de organismos
sem fins lucrativos, que detenha competência para a contratação de trabalhadores (Lei
102/2009 de 10 de setembro);
Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Todo o equipamento, bem como
complemento ou acessório, a ser utilizado para proteger contra os riscos para a SST, …
O EPI funciona como um mecanismo suplementar para um risco imprevisível ou não
passível de ser evitado.
Equipamento de trabalho – Qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou instalação
utilizado no trabalho.
Incidente: Acontecimento relacionado com o trabalho em que ocorreu ou poderia ter
ocorrido lesão, afeção da saúde (independentemente da gravidade) ou morte (NP
4397:2008);
Identificação do perigo: processo de reconhecer a existência de um perigo e de
definir as suas caraterísticas. (OSHA)
Local de trabalho: Lugar em que o trabalhador se encontra ou de onde ou para onde
deva dirigir-se em virtude do seu trabalho, no qual esteja direta ou indiretamente sujeito
ao controlo do empregador (Lei 102/2009 de 10 de setembro);

xii

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso
Melhoria contínua - Processo recorrente de aperfeiçoamento do sistema de gestão
da SST, por formar a atingir melhorias no desempenho global da SST. (OSHA)
Não conformidade: Não satisfação de um requisito (NP 4397:2008);
Perigo: Propriedade intrínseca de uma instalação, atividade, equipamento, um
agente ou outro componente material do trabalho com potencial para provocar dano (Lei
102/2009 de 10 de setembro);
Prevenção: Conjunto de políticas e programas públicos, bem como disposições ou
medidas tomadas ou previstas no licenciamento e em todas as fases de atividade da
empresa, do estabelecimento ou do serviço, que visem eliminar ou diminuir os riscos
profissionais a que estão potencialmente expostos os trabalhadores (Lei 102/2009 de 10
de setembro);
Risco: Probabilidade de concretização do dano em função das condições de
utilização, exposição ou interação do componente material do trabalho que apresente
perigo (Lei 102/2009 de 10 de setembro);
Risco profissional – Possibilidade de que um trabalhador sofra um dano provocado
pelo trabalho. Para quantificar um risco valorizam-se conjuntamente a probabilidade de
ocorrência do dano e a sua gravidade.
Segurança – Inexistência de risco inaceitável de danos.
Segurança e Saúde do trabalho: Conjunto das intervenções que objetivam o
controlo dos riscos profissionais e a promoção da segurança e saúde dos trabalhadores da
organização ou outros (incluindo trabalhadores temporários, prestadores de serviços e
trabalhadores por conta própria), visitantes ou qualquer outro individuo no local de
trabalho (NP 4397:2008);
Trabalhador: Pessoa no singular que, mediante retribuição, se obriga a prestar um
serviço a um empregador e, bem assim, o tirocinante, o estagiário e o aprendiz que
estejam na dependência económica do empregador em razão dos meios de trabalho e do
resultado da sua atividade (Lei 102/2009 de 10 de setembro);
Trabalhador designado – Trabalhador nomeado pelo empregador para assegurar o
desenvolvimento das atividades de segurança e higiene do trabalho na empresa.
Trabalhador independente – Pessoa singular que exerce uma atividade por conta
própria.
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Trabalho – Exercício de atividade humana, manual ou intelectual, produtiva; esforço
necessário para que uma tarefa seja realizada.
Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho – Profissional que
desenvolve atividades de prevenção e de proteção contra riscos profissionais.
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Capítulo I- Caracterização da Entidade
1.1-LP Group
A LP Group (Figura 1) é um grupo de empresas a operar na área da engenharia e
especialidades para obras de grande dimensão. A Luís Parada – Soluções de Engenharia,
Lda. foi fundada em 2006 pelo Engenheiro Luís Parada, conta já com cerca de 1 milhão
de metros quadrados de projetos executados em zonas comerciais, logística e serviços.
Obras de grande complexidade, como Hospitais ou Subestações, que exigem grande rigor
técnico e a interação com diferentes interlocutores em todos os setores e fases de obra,
fazem também parte do portfólio. Com o intuito de garantir uma maior eficácia na
execução e na redução do prazo de obra e obtenção de licenças, garante um
acompanhamento eficaz dos processos junto das entidades competentes.
O grupo especializou-se em Engenharia, Fiscalização e Gestão de Projetos,
Segurança na Construção, Higiene e Segurança no Trabalho, Manutenção e Execução de
Instalações Elétricas de Média Tensão (MT), Baixa Tensão (BT) e Iluminação (IP). Desde
a sua constituição que o domínio dos Projetos de Instalações Técnicas Especiais foi de
grande relevância, onde conta com clientes de grande dimensão (maiores Grupos
Económicos Nacionais) e onde desenvolve projetos de Instalações Elétricas, de
Comunicações, de Segurança, entre outros. Tem ainda uma forte parceria na área da
Coordenação de Segurança em Obra (fase de projeto e de obra) bem como na elaboração
de Planos de Segurança e Saúde (PSS) e Acompanhamento Ambiental. Desde 2010 que
desenvolve também Medidas de Autoproteção (MAP), tendo feito já trabalhos em mais
de 1000 instalações para os clientes referidos. Tem um departamento de Consultoria que
é responsável técnico (TRE) por dezenas de instalações elétricas onde faz termografias,
análise de qualidade de energia, otimização e eficiência energética.

Figura 1-Logotipo da LP Group

1

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso

1.2- Apresentação das empresas da LP Group
A LP GROUP, é constituída por um conjunto de empresas, prestando serviços na
área da engenharia, sediada em LISBOA (Figura 2) e, atualmente, é constituída pelas
empresas:
• Great ASSET | Prestação de serviços de arquitetura e BIM;
• Great PITE | Prestação de serviços de engenharia, nomeadamente, elaboração de
projetos de instalações elétricas, comunicações, segurança contra incêndios, medidas de
autoproteção, gás, ar condicionado e AVAC, desenfumagem, fundações, estabilidade,
redes de águas e esgotos, térmica e acústica;
• Great SAFETY | Prestação de serviços de Coordenação de Segurança em projeto
e obra, gestão e fiscalização de projetos e obras;
• Great VOLT | Prestação de serviços de manutenção, fornecimento e montagem de
instalações especiais (instalações elétricas de MT e BT, comunicações, segurança ativa e
desenfumagem).

Figura 2-Localização da LP Group
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1.3 Organograma Funcional da Great Safety
As estruturas determinam quais os órgãos que têm poder sobre os outros, quem toma
as decisões e quais os órgãos que executam as decisões tomadas. A representação gráfica
da organização da empresa, que indica os seus elementos constitutivos e as relações
existentes entre eles, é apresentada na Figura 3, através do seu organograma.

Figura 3-Organograma funcional da Great Safety
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Capítulo II- Enquadramento Teórico
2.1- Introdução
O setor da construção civil continua a evidenciar-se estatisticamente pela elevada
taxa de mortalidade. Atendendo ao elevado número de acidentes de trabalho e de doenças
profissionais que se verificam no setor da construção civil, à falta de formação dos
trabalhadores, à pequena dimensão das empresas, à disponibilidade reduzida dos
trabalhadores para a formação, ao tempo e aos custos elevados envolvidos nos processos
de formação. É num contexto de prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças
profissionais que se evidencia a utilização de ferramentas que podem permitir a
diminuição desses resultados, como a verificação dos equipamentos de trabalho, e a
obrigatoriedade da utilização do Plano de Segurança e Saúde.
A avaliação de riscos deverá ser realizada depois de um levantamento criterioso de
tudo aquilo que, nas atividades existentes numa determinada organização, pode provocar
danos nos trabalhadores, com o objetivo de se determinar se foram acolhidas e percebidas
as medidas de prevenção suficientes, ou se haverá necessidade de implementar mais
medidas de prevenção de riscos. (Freitas, 2016)
(Freitas, 2016) afirma que “Identificar e avaliar os riscos coloca o empregador em
posição de tomar as medidas para proteger eficazmente os trabalhadores.”
Vivemos numa sociedade onde a competitividade é a chave para o sucesso das
empresas. Num mercado onde as exigências por parte de clientes e investidores são cada
vez maiores a Avaliação de Riscos é uma ferramenta imprescindível na gestão eficaz da
segurança e da saúde nas organizações e no desenvolvimento de uma imagem positiva
quer interna quer externamente.
Os recursos humanos são a parte mais importante de uma empresa e como tal devem
ter assegurada a sua saúde e o seu bem-estar na execução das suas tarefas. A Avaliação
de Riscos identifica as situações suscetíveis de causar danos permitindo ao empregador
eliminar os perigos detetados ou, na impossibilidade de os eliminar, adotar medidas de
prevenção de modo a controlar os riscos identificados.
Além de ser um requisito legal, segundo o artigo 15º da Lei nº 102/2009 (alterada
pela Lei nº3/2014 de 28 de Janeiro) , esta avaliação potencia uma maior eficácia na gestão
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da segurança e da saúde no trabalho, o que se traduz numa diminuição de acidentes e
doenças profissionais e num aumento da produtividade das empresas, uma vez que
trabalhadores satisfeitos e saudáveis são mais produtivos.
Em Portugal, apesar da insuficiente informação dos indicadores de sinistralidade, os
dados conhecidos, colocam o nosso país como um dos países com maior sinistralidade
laboral da União Europeia. Nesse sentido, a Figura 4 mostra os acidentes de trabalho
graves reportados entre 2014 e 2018 (informação atualizada a 28 de novembro de 2018),
enquanto que a Figura 5 mostra os acidentes de trabalho mortais reportados no mesmo
período.

Figura 4-Acidentes de trabalho reportados entre 2014 e 2018
Fonte: www.act.gov.pt
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Figura 5-Acidentes de trabalho Mortais reportados entre 2014 e
2018, no setor da construção civil
Fonte: www.act.gov.pt

Uma situação latente nas Figuras 6 e 7, que mostram a taxa de acidentes na Europa
e a posição de Portugal no mesmo ranking, respetivamente, em 2016.

Figura 6-Taxa de acidentes na Europa em 2016, no setor da construção civil
Fonte: www.pordata.pt
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Figura 7-Posição de Portugal, no ranking de acidentes de trabalho da
Europa em 2016, no setor da construção civil
Fonte: www.pordata.pt

A elaboração de um Plano de Segurança e de Saúde constitui um requisito legal
estabelecido no Decreto-Lei nº 273/2003, relativo às condições de segurança e de saúde
no trabalho em estaleiros móveis ou temporários, aplicável a obras que exijam projeto e
que envolvam riscos especiais ou que requeiram a entrega da Comunicação Prévia de
Abertura do Estaleiro. O PSS, além de ser um documento de referência para a planificação
e gestão da segurança e saúde de um estaleiro, sendo de vital importância para a definição
das regras e dos requisitos de segurança, reflete a aplicação dos princípios gerais de
prevenção a cada tipo de obra em particular. O seu conteúdo incide sobre diversos aspetos
de segurança (avaliação de riscos e medidas preventivas, planificação das atividades,
medidas organizativas, etc.). É dirigido aos vários intervenientes envolvidos na execução
de uma obra, e constitui um instrumento fundamental para o exercício da função de
Coordenação de Segurança em Obra, em apoio ao Dono de Obra, sendo a base do sistema
de gestão de segurança a implementar pelas Entidades Executantes.
Refere-se o presente Plano de Segurança e de Saúde (PSS) à empreitada
“Remodelação do Continente Modelo Chaves”, dando assim cumprimento ao disposto no
Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de outubro.
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2.2- Legislação Aplicável
Na presente empreitada, aplica-se toda a regulamentação de segurança e de saúde
que se encontre em vigor, destacando-se nomeadamente a seguinte:
- Decreto-Lei nº 41821 de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de
Segurança no Trabalho da Construção Civil - RSTCC).
- Decreto-Lei nº 46427 de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das
Instalações Provisórias do pessoal Empregado nas Obras - RIPPEO).
- Decreto Regulamentar nº 1/92 de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de
Linhas Elétricas de Alta Tensão).
- Decreto-Lei nº 128/93 de 22 de abril (Estabelece as exigências técnicas de
segurança a observar pelos equipamentos de proteção individual, de acordo com a diretiva
nº 89/686/CEE de 21 de dezembro).
- Decreto-Lei nº 330/93 de 25 de setembro (Transpõe a Diretiva nº 90/269/CEE de
29 de maio relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na movimentação
manual de cargas).
- Decreto-Lei nº 347/93 de 1 de outubro (Transpõe a Diretiva nº 89/654/CEE de 30
de novembro relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para os locais de
trabalho).
- Decreto-Lei nº 348/93 de 1 de outubro (Transpõe a Diretiva nº 89/656/CEE de 30
de novembro relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na utilização de
equipamentos de proteção individual).
- Portaria nº 987/93 de 6 de outubro (Estabelece as normas técnicas de execução
do Decreto-lei nº 347/93 de 1 de outubro).
- Portaria nº 988/93 de 6 de outubro (Estabelece a descrição técnica do
equipamento de proteção individual, de acordo com o art.º 7º do Decreto-lei nº 348/93 de
1 de outubro).
- Decreto-Lei nº 362/93 de 15 de outubro (Estabelece as regras relativas à
informação estatística sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais).
- Portaria nº 1131/93 de 4 de novembro (Estabelece as exigências essenciais
relativas à saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de proteção individual, de
acordo com o art.º 2º do Decreto-lei nº 128/93 de 22 de Abril).
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- Decreto-Lei nº 48/95 de 15 de março (Código Penal - Art.º 277º a 280º).
- Decreto-Lei nº 141/95 de 14 de junho (Transpõe para o direito interno a Diretiva
nº 92/58/CEE de 24 de junho, relativa a prescrições mínimas para a sinalização de
segurança e de saúde no trabalho).
- Decreto-Lei nº 214/95 de 18 de agosto (Estabelece as condições de utilização e
comercialização de máquinas usadas visando eliminar riscos para a saúde e segurança das
pessoas).
- Portaria nº 1456-A/95 de 11 de dezembro (Regulamenta as prescrições mínimas
de colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho).
- Portaria nº 101/96 de 3 de abril (Regulamenta o Decreto-Lei n.º 155/95 de 1 de
julho relativo às prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros
temporários ou móveis, mantido em vigor pelo Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de
outubro).
- Portaria nº 109/96 de 10 de abril (Altera os anexos I, II, IV e V da Portaria 1131/93
de 4 de novembro).
- Portaria nº 695/97 de 19 de agosto (Altera os anexos I e V da Portaria 1131/93 de
4 de novembro).
- Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de outubro (Regulamento de Sinalização
do Trânsito).
- Decreto-Lei nº 374/98 de 24 de novembro (Altera os Decretos-Lei n.º 128/93 de
22/4, n.º 383/93 de 18/11, n.º 130/92 de 6/6, n.º 117/88 de 12/4 e n.º 113/93 de 10/4,
relativos a EPI e marcação CE).
- Decreto-lei nº 159/99 de 11 de maio (Regulamenta a Lei n.º 100/97 de 13/9, no
que respeita ao seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes).
- Lei nº 113/99 de 3 de agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das
contraordenações laborais em certos setores de atividade).
- Lei nº 118/99 de 11 de agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das
contraordenações laborais, através da tipificação e classificação das contraordenações
correspondentes à violação dos diplomas reguladores do regime geral dos contratos de
trabalho).
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- Portaria nº 172/2000 de 23 de março (Definição das máquinas usadas que pela
sua complexidade e características revistam especial perigosidade).
- Decreto-Lei nº 4/2001 de 10 de janeiro (Estabelece as condições de entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português - em especial o
artigo 144.º).
- Decreto-Lei nº 103/2008 de 24 de junho (Transpõe a designada Diretiva Máquinas
- Estabelece as regras a que deve obedecer a colocação no mercado e a entrada em serviço
das máquinas quase-máquinas e componentes de segurança colocados no mercado
isoladamente).
- Decreto Regulamentar nº 41/2002 de 20 de agosto (Altera o Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98 relativo ao Regulamento de Sinalização de Trânsito).
- Decreto-Lei nº 34/2003 de 25 de fevereiro (Altera alguns artigos do D. L. N.º
4/2001 de 10 de janeiro - em especial a alteração do artigo 144.º
- Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de outubro (Altera o D. L. N.º 155/95 de 1 de julho
- Transpõe para o direito interno a Diretiva nº 92/57/CEE de 24 de junho, relativa a
prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis).
- Decreto-Lei nº 12/2004 de 9 de janeiro (Estabelece o regime jurídico de ingresso
e permanência na atividade da construção).
- Decreto-Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro (transpõe para a ordem jurídica interna
a Diretiva n.º 89/655/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, alterada pela Diretiva n.º
95/63/CE, do Conselho, de 5 de Dezembro, e pela Diretiva n.º 2001/45/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho).
- Decreto-Lei nº 182/2006 de 6 de setembro (Transpõe a Diretiva nº 2003/10/CE
de 6 de fevereiro relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de
exposição dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído).
- Decreto-Lei nº 221/2006 de 8 de novembro (Estabelece as regras em matéria de
emissões sonoras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço de equipamento
para utilização no exterior.
- Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro (Aprova o Regulamento Geral do Ruído).
- Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro (Aprova a revisão do Código de Trabalho).
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- Declaração de Retificação nº 21/2009 de 18 de março (Retifica a Lei nº 7/2009
de 12 de fevereiro).
- Lei nº 98/2009 de 4 de setembro (Regulamenta o regime de reparação de acidentes
de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração
profissionais, nos termos do artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro).
- Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro – (Regime jurídico da promoção da segurança
e saúde no trabalho), alterada pela Lei nº3/2014 de 28 de janeiro.
- Decreto-Regulamentar n.º 22-A/2008, de 1 de outubro (Regulamento de
Sinalização de Trânsito).
- Portaria n.º 1268/2008, de 6 de novembro (Determina as características do livro
de obra ao abrigo do regime jurídico da urbanização e edificação).

2.3- Coordenação de Segurança
Os Coordenadores de Segurança desempenham um papel fundamental de
aconselhamento e de apoio técnico aos processos de decisão do dono de obra e de
dinamização da ação dos diversos intervenientes, no que se refere à observância dos
princípios gerais de prevenção nas fases de elaboração do projeto, de contratualização da
empreitada, de execução dos trabalhos de construção e, até, quanto à consideração das
intervenções subsequentes à conclusão da edificação.
É frequente a confusão de funções de um Técnico Superior de Segurança no Trabalho
e de um Coordenador de Segurança. O Coordenador de Segurança desempenha
fundamentalmente a função de apoio técnico e de aconselhamento no que diz respeito aos
princípios gerais de prevenção, como por exemplo, na elaboração de projetos ou na fase
de obra.
Por sua vez, o TSST, sendo normalmente uma pessoa pertencente à Entidade
Executante, é responsável pela Segurança e Saúde no Trabalho da própria, atuando como
elo de ligação com o Coordenador de Segurança.
Por falta de legislação, não está contemplado quais os profissionais que podem
desempenhar funções de Coordenação de Segurança, sendo comum e coerente o requisito
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de formação habilitante em TSST, pelos conhecimentos e pelas sensibilidades adquiridas
ao longo da sua formação.
Não devem nunca ser confundidas as duas funções, sendo o TSST representante em
matéria de Segurança no Trabalho da Entidade Executante e o Coordenador de Segurança
representante em matéria de Segurança no Trabalho do Dono de Obra.
Segundo (Santos, Baptista, Palos, & Roxo, 2005), “Os coordenadores de segurança
e saúde em projeto e em obra desempenham um papel fundamental de aconselhamento e
apoio técnico aos processos de decisão do dono de obra e de dinamização da ação dos
diversos intervenientes no que se refere à observância dos princípios gerais de prevenção
nas fases de elaboração do projeto, de contratualização da empreitada, de execução dos
trabalhos de construção e, até, quanto à consideração das intervenções subsequentes à
conclusão da edificação”.
Para (Freitas, 2016), “os coordenadores de segurança e saúde em projeto e em obra
devem favorecer a cooperação e a compatibilização de intervenção no estaleiro dos
diversos intervenientes visando assegurar o desenvolvimento da SST nos processos
associados à execução dos trabalhos de construção.”
Assim sendo, os Coordenadores de Segurança devem desenvolver, nomeadamente,
as seguintes atividades (art.º 13º do DL n.º 273/2003):
Em projeto:
➢ Assegurar que os autores do projeto tenham em atenção a integração dos
princípios gerais da prevenção de riscos profissionais no respetivo projeto;
➢ Elaborar ou validar tecnicamente o plano de segurança e de saúde, quando este
for elaborado por outra pessoa designada pelo dono da obra;
➢ Iniciar a organização da compilação técnica da obra e completá-la quando não
existir coordenador de segurança em obra;
➢ Prestar informações ao dono da obra no âmbito da segurança, higiene e saúde no
trabalho;
➢ Apoiar o dono de obra, nos processos de contratualização da empreitada e nos atos
preparatórios da execução da obra na parte respeitante à segurança, higiene e saúde no
trabalho.
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Em obra:
➢ Apoiar o dono da obra na elaboração e na atualização da comunicação prévia;
➢ Apreciar o desenvolvimento e as alterações do plano de segurança e de saúde para
a execução da obra e, sendo caso disso, propor à entidade executante as alterações
adequadas com vista à sua validação técnica;
➢ Analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos de segurança e, sendo caso
disso, propor à entidade executante as alterações adequadas;
➢ Verificar a coordenação das atividades das empresas e dos trabalhadores
independentes que intervêm no estaleiro, tendo em vista a prevenção dos riscos
profissionais;
➢ Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e de saúde, bem como
das outras obrigações da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores
independentes, nomeadamente no que se refere à organização do estaleiro, ao sistema de
emergência, às condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente, aos trabalhos
que envolvam riscos especiais, aos processos construtivos especiais, às atividades que
possam ser incompatíveis no tempo ou no espaço e ao sistema de comunicação entre os
intervenientes na obra;
➢ Coordenar o controlo da correta aplicação dos métodos de trabalho, na medida em
que daqui decorram influências na segurança e na saúde no trabalho;
➢ Promover a divulgação recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro de
informações sobre riscos profissionais e a sua prevenção;
➢ Registar as atividades de coordenação em matéria de segurança e de saúde no livro
de obra, nos termos do regime jurídico aplicável ou, na sua falta, de acordo com um
sistema de registos apropriado que deve ser estabelecido para cada obra;
➢ Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessárias para que o
acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas;
➢ Informar o dono da obra sobre o resultado da avaliação da segurança e da saúde
existente no estaleiro, bem como sobre as suas responsabilidades no âmbito do presente
diploma;
➢ Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;
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➢ Integrar, na compilação técnica da obra, os elementos decorrentes da execução
dos trabalhos que dela não constem.
A coordenação e o acompanhamento das atividades da entidade executante, dos
subempreiteiros e dos trabalhadores independentes, são determinantes para a prevenção
dos riscos profissionais na construção. O Coordenador de Segurança em obra tem
especiais responsabilidades na coordenação e no acompanhamento do conjunto das
atividades de segurança, de higiene e de saúde desenvolvidas no estaleiro.
É da responsabilidade do Coordenador de Segurança em Obra a verificação do
cumprimento do Plano de Segurança e de Saúde, assim como de outros deveres dos vários
intervenientes em obra em matéria de segurança no trabalho.
A Entidade Executante deve colaborar com o Coordenador de Segurança em Obra,
devendo esta cumprir, e fazer respeitar por parte dos subempreiteiros e dos trabalhadores
independentes as suas diretivas. Para esse efeito, o Dono de Obra deve transmitir aos
subempreiteiros e aos trabalhadores independentes a nomeação do Coordenador de
Segurança em Obra.
Todos os intervenientes podem, e devem contribuir com propostas de alteração ao
Plano de Segurança e de Saúde, com o objetivo de o melhorar e adaptar à evolução da
empreitada.

2.3.1- Nomeação do Coordenador de Segurança
O coordenador de segurança, quer em projeto quer em obra, é nomeado pelo dono da
obra (art.º 9º do DL n.º 273/2003). O coordenador de segurança representa o dono da
obra, em matéria de segurança, higiene e de saúde no trabalho, devendo a sua intervenção
contribuir para a melhoria dos níveis de prevenção dos riscos profissionais reportados a
cada tipo de intervenção.
A obrigação de nomear o coordenador de segurança, quer para a fase de projeto quer
para a fase de obra (art.º 9º do DL n.º 273/2003), verifica-se em determinadas
circunstâncias, em que haja uma pluralidade de sujeitos a intervir.
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Em projeto:
➢ Quando o projeto da obra for elaborado por mais de um sujeito, desde que as
opções arquitetónicas e as escolhas técnicas dos projetistas impliquem complexidade
técnica para a integração dos princípios gerais de prevenção de riscos profissionais;
➢ Quando os trabalhos a executar envolvam os seguintes riscos especiais:
• Que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, de afundamento ou de
queda em altura, particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios
utilizados, ou do meio envolvente do posto, ou da situação de trabalho, ou do estaleiro;
• Que exponham os trabalhadores a riscos químicos ou biológicos suscetíveis de
causar doenças profissionais;
• Que exponham os trabalhadores a radiações ionizantes, quando for obrigatória a
designação de zonas controladas ou vigiadas;
• Efetuados na proximidade de linhas elétricas de média e, ou tensão;
• Efetuados em vias ferroviárias ou rodoviárias que se encontrem em utilização, ou
na sua proximidade;
• De mergulho com aparelhagem ou que impliquem risco de afogamento;
• Em poços, túneis, galerias ou caixões de ar comprimido;
• Que envolvam a utilização de explosivos, ou suscetíveis de originarem riscos
derivados de atmosferas explosivas;
• De montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou outros, cuja forma,
dimensão ou peso exponham os trabalhadores a risco grave;
• Que o dono da obra, o autor do projeto ou qualquer dos coordenadores de
segurança fundamentalmente considere suscetíveis de constituir risco grave para a
segurança e para a saúde dos trabalhadores.
➢ Ou, ainda, quando for prevista a intervenção na execução da obra de duas ou mais
empresas (incluindo a entidade executante e subempreiteiros).

Em obra:
➢ Quando na obra intervierem duas ou mais empresas (incluindo a entidade
executante e subempreiteiros).
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Em síntese, pode dizer-se que a obrigação do dono de obra nomear coordenadores de
projeto e coordenadores de obra está relacionada com as seguintes circunstâncias
fundamentais – a existência ou não de projeto, a possível configuração de riscos especiais
(enumerados no art.º 7º do DL n.º 273/2003) e a pluralidade de intervenientes, tanto na
fase de projeto, como na fase de obra.

2.3.2- Exercício da Atividade de Coordenação de Segurança
O exercício da atividade de coordenador de segurança, quer em projeto, quer em
obra, deve ser objeto de contratualização (nº 3 e 4 do artigo 9º do DL n.º 273/2003) que
se exprime sob a forma de declaração escrita do dono da obra, com a inclusão dos
seguintes elementos:
✓ A identificação da obra, do coordenador de segurança em projeto e em obra;
✓ A identificação nominal, do coordenador de segurança, quando a coordenação
estiver cometida a uma pessoa coletiva;
✓ O objetivo de coordenação e as funções atribuídas a cada um dos coordenadores;
✓ Os recursos a afetar ao exercício da coordenação;
✓ A referência à obrigatoriedade de todos os intervenientes cooperarem com os
coordenadores durante a elaboração do projeto e a execução da obra.
✓ A declaração do dono da obra deve ser acompanhada de uma declaração de
aceitação subscrita pelo coordenador. Estas declarações são objeto de uma obrigação de
publicitação (nº 5 do artigo 9º do DL n.º 273/2003) cuja responsabilidade incumbe:
• Ao Dono de Obra que as deve dar a conhecer a todos os membros da equipa de
projeto, ao fiscal da obra e à entidade executante;
• À Entidade Executante que, para além do dever de as transmitir a todos os
subempreiteiros e trabalhadores independentes por si contratados, tem também o dever
de as afixar no estaleiro em local bem visível.
As atividades inerentes ao exercício da função de coordenador de segurança, quer
em projeto, quer em obra deverão ser exercidas por pessoa qualificada nos termos
previstos em legislação especial, a publicar.
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A qualificação para o exercício da função de coordenador de segurança deverá
assentar em três pilares fundamentais: a habilitação académica de base nas valências
científicas ou técnicas relacionadas com a atividade, a experiência profissional no sector
e a frequência com aproveitamento de formação profissional específica no âmbito da
coordenação de segurança na construção.

2.3.3- Incompatibilidades no Exercício da Função de Coordenador de
Segurança
O Coordenador de Segurança em obra não pode intervir na execução da obra como
entidade executante, subempreiteiro ou trabalhador independente (art.º 3º DL 273/2003),
nem ser trabalhador por conta da entidade executante ou de qualquer subempreiteiro (nº
6 do artigo 9º).
A fixação de regras de incompatibilidade funcional do coordenador de segurança
pretende configurar um estatuto de equidistância face aos interesses de que são portadores
os demais intervenientes no projeto, na adjudicação e no estaleiro que lhe permita o
exercício credível da sua função. Em função desta finalidade, não existe
incompatibilidade no caso em que o coordenador de segurança em obra integre a equipa
de fiscalização da obra. De igual modo, não existe incompatibilidade no caso em que o
coordenador de segurança em projeto integre a respetiva equipa de projeto.

2.3.4- Registo das Atividades de Coordenação de Segurança
As atividades relativas à coordenação de segurança e de saúde deverão ser objeto de
registo. Registo esse que, integrando o plano de segurança e de saúde, deve conter (Anexo
III do DL n.º 273/2003):
➢ As atividades do coordenador de segurança em obra, no que respeita a:
• Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e de saúde por parte
da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes que
intervêm no estaleiro;
• Coordenar as atividades da entidade executante, dos subempreiteiros e dos
trabalhadores independentes, tendo em vista a prevenção dos riscos profissionais;
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• Promover a divulgação, recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro, de
informações sobre riscos profissionais e sua prevenção.
➢ As atividades da entidade executante no que respeita a:
• Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e de saúde, bem como
das obrigações dos empregadores e dos trabalhadores independentes;
• Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as
obrigações gerais de segurança e de saúde e, em especial, as obrigações de informação e
comunicação, de organização do trabalho e de cooperação com outros intervenientes;
• Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigações especiais
de segurança e de saúde e, em especial, no domínio da organização do trabalho e da
cooperação com outros intervenientes;
• Reuniões entre os intervenientes no estaleiro sobre a prevenção de riscos
profissionais, com indicação de datas, de participantes e de assuntos tratados.
• As atividades de avaliação de riscos profissionais efetuadas no estaleiro, com
indicação das datas de quem as efetuou, dos trabalhos sobre que incidiram, dos riscos
identificados e das medidas de prevenção preconizadas.

2.4- Princípios Gerais de Prevenção
A Diretiva 89/391/CEE, de 12 de junho, também designada por Diretiva Quadro,
surgiu em 1989 e teve como objeto a execução de medidas destinadas a promover, no
espaço europeu, a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores. Nesta estão
incluídos os onze princípios gerais, atribuídos às entidades empregadoras, relativos à
prevenção dos riscos profissionais e à proteção da segurança e da saúde, à eliminação dos
fatores de risco e de acidente, à informação, à consulta, à participação, de acordo com as
legislações e/ou práticas nacionais, à formação dos trabalhadores e seus representantes,
assim como, linhas mestras a observar com vista à sua aplicação no terreno. Esta diretiva
foi transposta para o direito interno português através do Decreto-Lei n.º 441/91, de 14
de novembro, alterado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 133/99, de 21 de abril. Mais
tarde os Princípios Gerais da Prevenção (Tabela 1), foram assumidos pela Lei n.º
102/2009, de 10 de setembro, que revoga os diplomas atrás referidos. A Lei nº 3/2014 de
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28 de janeiro, procede à segunda alteração ao regime jurídico da promoção da segurança
e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro.
Tabela 1-Princípios gerais de prevenção

19

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso

Capítulo III- Avaliação de Riscos
A avaliação de riscos é a base para prevenir acidentes de trabalho e problemas de
saúde profissionais, logo, se não for bem conduzida e elaborada, as medidas preventivas
poderão não ser adequadamente aplicadas. Tendo um caráter dinâmico, o processo de
avaliação de riscos pode ser alterado e atualizado, sempre que necessário. Tem como
objetivo estimar a magnitude dos riscos profissionais para a segurança e para a saúde dos
trabalhadores na execução das suas tarefas.
Todos os setores de atividade possuem condições singulares e portanto cada caso de
estudo deve contemplar princípios específicos ao setor, não obstante existem uma série
de fatores gerais que devem ser contemplados numa boa política de Segurança e de Saúde
no Trabalho: os riscos têm de ser eliminados; os que não puderem ser eliminados, devem
ser avaliados e minimizados; é imperativo combater os riscos na origem; quando não
houver alternativa deve priorizar-se a proteção coletiva em relação à individual; é sempre
desejável adaptar o trabalho ao Homem e não o Homem ao trabalho.
Perante a necessidade de adotar medidas de proteção, estas devem isolar a fonte de
risco, procurar reduzir o tempo de exposição ao risco e reduzir ao máximo o número de
trabalhadores expostos.
Numa avaliação de riscos profissionais é essencial analisar o risco e valorizá-lo. Para
realizar uma adequada análise dos riscos é imprescindível compreender todas as
componentes do caso em estudo com o objetivo de identificar de modo eficaz os perigos
dos quais se reveste, os trabalhadores que a eles se encontram expostos, a estimativa da
probabilidade de ocorrência dos mesmos e também o potencial dano que deles pode advir.
Se for corretamente implementada e realizada, a avaliação pode melhorar a saúde e
a segurança dos trabalhadores, bem como de um modo geral o desempenho das empresas.
(Fesete, 2010)
Para isso, torna-se crucial o envolvimento de todos os intervenientes neste processo,
desde o empregador ao trabalhador.
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3.1- Método Simplificado
A metodologia que se apresenta em seguida permite quantificar a magnitude dos
riscos existentes e, em consequência, hierarquizar racionalmente a sua prioridade de
prevenção.
Para tal, parte-se da deteção das anomalias existentes nos locais de trabalho para, de
seguida, estimar a probabilidade de que ocorra um acidente e, tendo em conta a dimensão
esperada das consequências, avaliar o risco associado a cada uma das ditas anomalias.
A informação fornecida por este método é orientadora. Caberia comparar o nível de
probabilidade de acidente que fornece o método a partir da deficiência detetada, com o
nível de probabilidade estimável a partir de outras fontes mais precisas, como por
exemplo, dados estatísticos de sinistralidade ou de fiabilidade de componentes. As
consequências normalmente esperadas devem se preestabelecidas pelo executor da
análise.
Atendendo ao objetivo que se pretende, nesta metodologia não se empregarão os
valores reais absolutos de risco, probabilidade e consequências, mas sim os seus níveis
numa escala de quatro possíveis. Assim falar-se-á de:
• Nível de Deficiência (ND)
• Nível de Exposição (NE)
• Nível de Probabilidade (NP)
• Nível de Consequências (NC)
• Nível de Intervenção (NI)
• Nível de Risco (NR)

3.1.1- Nível de Deficiência (ND)
Designa-se por nível de deficiência a magnitude da relação esperada entre o conjunto
de fatores de risco considerados e a sua relação causal direta com o possível acidente. Os
valores numéricos empregues nesta metodologia e o significado dos mesmos indicam-se
na tabela seguinte.
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Tabela 2- Determinação do nível de deficiência

Nível de Deficiência ND

Muito deficiente

10

(MD)

Deficiente (D)

6

Melhorável (M)

2

Aceitável (A)

1

Significado
Detetaram-se fatores de risco significativos que
determinam como muito possível a geração de falhas. O
conjunto de medidas preventivas existentes em relação
ao risco resulta ineficazmente.
Detetou-se algum fator de risco significativo que
precisa de ser corrigido. A eficácia do conjunto de
medidas preventivas existentes vê-se reduzida de forma
apreciável.
Detetaram-se fatores de risco de menor importância. A
eficácia do conjunto de medidas preventivas existentes
em relação ao risco não se vê reduzida de forma
apreciável.
Não se detetou nenhuma anomalia destacável. O risco
está controlado. Não se valoriza.

3.1.2- Nível de Exposição (NE)
O nível de exposição é uma medida de frequência de exposição ao risco. Para um
risco concreto, o nível de exposição pode-se estimar em função dos tempos de
permanência nas áreas de trabalho, operações com máquinas, entre outros. Os valores
numéricos, como se pode observar na Tabela 3, são ligeiramente inferiores ao valor que
alcançam os níveis de deficiência, já que, por exemplo, se a situação de risco está
controlada, uma exposição alta não deveria ocasionar, em princípio, o mesmo nível de
risco que uma anomalia alta com exposição baixa.
Tabela 3- Determinação do nível de exposição

Nível de

NE

Significado

Exposição
Continuada

4

(EC)
Frequentemente

3

(EF)
Ocasional (EO)

2

Esporádica (EE)

1

Continuamente. Várias vezes durante a jornada
laboral com tempo prolongado.
Várias vezes durante a jornada de trabalho com
tempos curtos.
Alguma vez durante a jornada laboral e com
período curto de tempo.
Irregularmente.

22

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso

3.1.3- Nível de Probabilidade (NP)
Em função do nível de deficiência das medidas preventivas e do nível de exposição
de risco, determina-se o nível de probabilidade (Tabela 4), o qual se pode traduzir pela
seguinte expressão:
NP= ND x NE
Tabela 4- Determinação do nível de probabilidade

Nível de
Probabilidade

Significado
NP
Entre

Muito Alta (MA)

40 e 24
Entre

Alta (A)

20 e 10

Média (M)

Entre
8e6

Baixa (B)

Entre
4e2

Situação deficiente com exposição continuada, ou
muito deficiente com exposição frequente.
Normalmente a materialização do risco ocorre com
frequência.
Situação deficiente com exposição frequente ou
ocasional, ou então situação muito deficiente com
exposição ocasional ou esporádica. A materialização
do risco é possível que suceda várias vezes no ciclo
de vida laboral.
Situação deficiente com exposição esporádica, ou
então situação melhorável com exposição
continuada.
Situação melhorável com exposição ocasional ou
esporádica. Não se espera que se materialize o risco,
se bem que possa ser admissível.

3.1.4- Nível de Severidade (NS)
Consideram-se igualmente quatro níveis para a classificação da severidade.
Estabeleceu-se um duplo significado: por um lado, classificaram-se os danos pessoais e,
por outro lado, os danos materiais. Ambos os significados devem ser considerados
independentemente, tendo mais peso os danos às pessoas que os danos materiais. Quando
as lesões não são importantes, então a consideração dos danos materiais deve ajudar-nos
a estabelecer prioridades com um mesmo nível de consequências estabelecido para
pessoas.
Como se pode observar na Tabela 5, a escala numérica de severidade é muito superior
à da probabilidade. Isto deve-se a que o fator severidade deve ter sempre um maior peso
na valorização.
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Tabela 5- Determinação do nível de severidade

Nível de

Significado

Severidade

NS

Mortal ou

100

Catastrófico (M)
60
Muito Grave

Danos Pessoais

Danos Materiais

Destruição
total
do
1 morto ou mais.
sistema (difícil renoválo).
Lesões graves que Destruição parcial do
podem ser irreparáveis. sistema (completa e
custosa a reparação).

(MG)
Grave (G)

25

Leve (L)

10

Lesões
com
incapacidade
laboral
temporária.
Pequenas lesões que não
requerem hospitalização

Requer-se paragem do
processo para efetuar a
reparação.
Reparável
sem
necessidade de paragem
do processo.

3.1.5- Nível de Risco (NR)
A Tabela 6 permite determinar o nível de risco e, mediante agrupamento dos
diferentes valores obtidos, estabelecer blocos de prioridades das intervenções, através do
estabelecimento também de quatro níveis (indicados no quadro com algarismos
romanos).
Os níveis de risco obtidos têm um valor orientador. Para priorizar um programa de
investimentos e de melhorias, é imprescindível introduzir a componente economia e o
âmbito de influência da intervenção. Assim, perante resultados similares, estará mais
justificada uma intervenção prioritária quando o custo for menor e a solução afete um
coletivo de trabalhadores mais expressivo.
Por outo lado, não se pode esquecer o sentido da importância que os trabalhadores
dão aos diferentes problemas. A opinião dos trabalhadores não só deve ser considerada,
como a sua consideração redundará na efetividade do programa de melhorias.
O nível de risco é dado pela seguinte expressão:

NR= NP x NS
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Tabela 6- Determinação do nível de risco

A tabela seguinte estabelece o agrupamento dos níveis de risco que originam os níveis de
intervenção e o seu significado.

Tabela 7- Determinação do nível de intervenção

Nível de
Intervenção

Significado
NR
Situação crítica. Correção urgente

I

4000-600
Corrigir e adotar medidas de controlo

II

500-150

III

120-40

Melhorável se for possível. Seria conveniente
justificar a intervenção e a sua rentabilidade.

IV

20

Não intervir, salvo se justifique por uma análise
mais precisa.
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3.2- Avaliações de Risco da Empreitada
Apresentam-se de seguida, algumas Avaliações de Risco elaboradas durante a
execução da Empreitada. Todos os trabalhos realizados, foram criteriosamente avaliados,
para que se pudesse interpretar todos e quaisquer riscos a que os trabalhadores estivessem
sujeitos. É de salientar que esta, foi a tarefa mais árdua da Estagiária, devido à falta de
experiência da mesma, embora houvesse por parte da Entidade onde se realizou o estágio,
uma grande ajuda e cooperação. As Avaliações de Risco foram comparadas e avaliadas
com as da Entidade Executante, para que, aquando das reuniões semanais de segurança,
como consta no PSS descrito no Capítulo IV, se pudessem comparar e avaliar em conjunto
com a Técnica de Segurança da Entidade Executante.
Os Planos de Trabalhos de Risco Especial (PTRE), serão apresentados no Anexo 9,
tendo os mesmos sido elaborados pela Entidade Executante, validados pela CSO e
aprovados pelo Dono de Obra.
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Tabela 8-MIPAR estaleiro

Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

Movimentação mecânica e
manual de cargas

Trabalhos Preparatórios

Avaliação
Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Nível de Deficiência

RISCOS

03/12/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: MONTAGEM / ORGANIZAÇÃO / DESMONTAGEM ESTALEIRO

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

2

Queda de objetos / materiais

1

1

1

10

10

V

Os trabalhadores deverão manter-se afastados dos
equipamentos em operação devendo para isso tomar
cuidado em não sobrepor trabalhos no mesmo local
que envolvam máquinas e trabalhadores. Delimitar a
zona desmontagem, impedindo o acesso a pessoal
não autorizado.

Queda ao mesmo nível

2

2

4

10

40

V

Manter o local organizado e limpo, com caminhos
de circulação e evacuação desimpedidos.

Esmagamento / Capotamento

1

6

6

60

360

IV

Circulação de veículos /
Equipamentos

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Movimentação mecânica e
manual de cargas

Lesões musculo esqueléticas

3

1

3

25

75

IV

Todos os equipamentos deverão possuir sinalização
acústica de marcha-atrás e rotativo amarelo de forma
a alertar os trabalhadores da sua proximidade.
Garantir verificação dos equipamentos de trabalho
de acordo com o DL 50/2005. Manobrador habilitado.
Definir zonas de trabalho para cada equipamento,
sem sobreposições. Só os veículos matriculados
poderão circular na via pública. Todos os
equipamentos deverão possuir sinalização acústica
de marcha-atrás e rotativo amarelo de forma a alertar
os trabalhadores e os peões da sua proximidade.
Privilegiar a movimentação
mecânica
detrimento da movimentação manual.

em
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Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

Trabalhos Preparatórios

Colocação de Vedações

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

RISCOS

03/12/2018

Manipulação de ferramentas e
material cortante

Cortes / Golpes / Perfurações

2

1

2

25

50

IV

Utilização de cordas guia, se necessário, durante
as manobras de elevação e movimentação.

Circulação de veículos /
Equipamentos

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Todos os equipamentos deverão possuir sinalização
acústica de marcha-atrás e rotativo amarelo de
forma a alertar os trabalhadores e os
peões da sua proximidade.

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Definir caminhos diferenciados para peões e
equipamentos.

Esmagamento / capotamento

1

6

6

60

360

IV

Deve ser realizada a verificação dos equipamentos
de trabalho de acordo com o DL 50/2005.

Queda de objetos / materiais

2

1

2

10

20

V

Delimitar a zona de montagem, impedindo o
acesso a pessoal não autorizado.

Cortes/ golpes/ perfurações

2

1

2

25

50

V

Não retirar as proteções dos equipamentos.
Garantir a utilização de discos de corte em bom
estado e adequados ao equipamento e ao trabalho
a executar.

Circulação de veículos /
Equipamentos

Manipulação de ferramentas e
material cortante

Colocação de Contentores / Montagem
de Instalações

Avaliação
Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: MONTAGEM / ORGANIZAÇÃO / DESMONTAGEM ESTALEIRO

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

2

Circulação de veículos

1

2

2

155

310

IV

Todos os equipamentos deverão possuir sinalização
acústica de marcha-atrás e rotativo amarelo de
forma a alertar os trabalhadores e os peões da sua
proximidade.

1

2

2

155

310

IV

Definir zonas de trabalho para cada equipamento,
sem sobreposições.

Atropelamento
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Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

Avaliação

Esmagamento

Circulação de veículos /
Equipamentos

Entalamento

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

1

2

6

6

6

12

60

25

360

300

Nível Intervenção

Nível de Deficiência

RISCOS

IV

Todos os equipamentos deverão possuir
sinalização acústica de marcha-atrás e rotativo
amarelo de forma a alertar os trabalhadores da sua
proximidade. Garantir verificação dos
equipamentos de trabalho de acordo com o DL
50/2005. Manobrador habilitado.

IV

Os trabalhadores deverão manter-se afastados dos
equipamentos em operação devendo para isso
tomar cuidado em não sobrepor trabalhos no
mesmo local que envolvam máquinas e
trabalhadores.

Colocação de Contentores / Montagem
de Instalações

Movimentação mecânica e
manual de cargas

03/12/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: MONTAGEM / ORGANIZAÇÃO / DESMONTAGEM ESTALEIRO

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

2

Queda de materiais

2

1

2

10

20

V

Aquando da colocação dos contentores, todos os
trabalhadores não afetos a essa tarefa, deverão
estar afastados da zona dos trabalhos, cabendo
somente aos operários do fornecedor, a tarefa de
montagem e acoplagem dos módulos.

Lesões musculo esqueléticas

3

1

3

25

75

V

Privilegiar a movimentação
mecânica
detrimento da movimentação manual.

Choques com objetos

2

1

2

10

20

V

Verificar o bom estado dos equipamentos
acessórios de elevação de cargas, nomeadamente
ganchos com pastilha de segurança, etc. Garantir a
capacidade da lingas metálicas para o efeito.

em
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Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

Colocação de Contentores / Montagem
de Instalações

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

RISCOS

03/12/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

Avaliação
Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: MONTAGEM / ORGANIZAÇÃO / DESMONTAGEM ESTALEIRO

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

2

Movimentação mecânica e
manual de cargas

Cortes / Golpes / Perfurações

2

1

2

25

50

V

Utilização de cordas guia, se necessário, durante
as manobras de elevação e movimentação.

Circulação de veículos /
Equipamentos em via pública

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Todos os equipamentos deverão possuir sinalização
acústica de marcha-atrás e rotativo amarelo de
forma a alertar os trabalhadores e os
peões da sua proximidade.

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Definir zonas de trabalho para cada equipamento,
sem sobreposições.

Esmagamento

1

6

6

60

360

IV

Todos os equipamentos deverão possuir
sinalização acústica de marcha-atrás e rotativo
amarelo de forma a alertar os trabalhadores da sua
proximidade.
Os trabalhadores deverão manter-se afastados dos
equipamentos em operação devendo para isso
tomar cuidado em não sobrepor trabalhos no
mesmo local que envolvam máquinas e
trabalhadores.

Execução de Redes Técnicas
Circulação de veículos /
Equipamentos

Entalamento

2

6

12

25

300

IV

Queda de materiais

3

2

6

25

150

IV

Queda em altura

3

6

18

95

1710

II

Contactos Elétricos

5

1

5

10

50

V

Trabalhos em altura

Execução de Redes Técnicas
Utilização de ferramentas
manuais

Criação de acessos pedonais devidamente
protegidos, sinalizados e balizados.
A plataforma elevatória deverá ser manobrada
apenas por pessoal habilitado para o efeito.
Utilizar adequadamente os equipamentos elétricos
e respetivas extensões (ligar corretamente, não
puxar pelos cabos para desligar e não realizar
adaptações provisórias).
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Montagem de Sinalização

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

RISCOS

03/12/2018

Circulação de veículos /
Equipamentos em via pública

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Todos os equipamentos deverão possuir sinalização
acústica de marcha-atrás e rotativo amarelo de
forma a alertar os trabalhadores e os peões da sua
proximidade.

Circulação de veículos /
Equipamentos

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Definir zonas de trabalho para cada equipamento,
sem sobreposições.

Cortes / golpes / perfurações

2

1

2

25

50

V

Entalamento

2

6

12

25

300

IV

Movimentação mecânica e
manual de cargas

Utilização do estaleiro

Avaliação
Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: MONTAGEM / ORGANIZAÇÃO / DESMONTAGEM ESTALEIRO

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

2

Circulação de veículos /
Equipamentos em via pública

Atropelamento

2

6

12

155

1860

II

Todos os equipamentos deverão possuir sinalização
acústica de marcha-atrás e rotativo amarelo de
forma a alertar os trabalhadores e os peões da sua
proximidade.

Atropelamento

1

2

2

155

310

IV

Definir caminhos diferenciados para peões e
equipamentos.

Esmagamento / capotamento

1

6

6

60

360

IV

Deve ser realizada a verificação dos equipamentos
de trabalho de acordo com o DL 50/2005.

Queda de objetos / materiais

2

1

2

10

20

V

Delimitar a zona de montagem, impedindo o
acesso a pessoal não autorizado.

Circulação de veículos /
Equipamentos

Montagem de Tapumes
Manipulação de ferramentas e
material cortante

Não retirar as proteções dos equipamentos.
Os trabalhadores deverão manter-se afastados dos
equipamentos em operação devendo para isso
tomar cuidado em não sobrepor trabalhos no
mesmo local que envolvam máquinas e
trabalhadores.
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Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Manipulação de ferramentas e
Cortes/ golpes/ perfurações
material cortante

Nível Probabilidade

RISCOS

03/12/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

Avaliação
Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: MONTAGEM / ORGANIZAÇÃO / DESMONTAGEM ESTALEIRO

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

2

2

1

2

25

50

V

Não retirar as proteções dos equipamentos.
Garantir a utilização de discos de corte em bom
estado e adequados ao equipamento e ao trabalho
a executar.
A utilização de produtos químicos deverá ser
realizada de acordo com as regras de segurança
indicadas na Ficha de Dados de Segurança de
cada produto, que deve ser dada a conhecer ao
utilizador;
Informar o utilizador sobre os potenciais riscos de
tipo cancerígeno / mutagénico constantes na Ficha
de Dados de Segurança do produto.

Montagem de Tapumes
Utilização de /exposição a
produtos químicos (ex:
espumas)

Cancerígeno / Mutagénico

1

1

1

60

60

V

Dermatites / Dermatoses

1

2

2

25

50

V

Devem ser utilizados os EPIs adequados a cada
tarefa, constantes na Ficha de Dados de
Segurança de cada produto: roupa de proteção,
luvas de borracha resistentes aos
dissolventes (nitrilo e outras); protetores dos olhos
e do rosto contra os salpicos ou projeções do
material para evitar o contacto direto com os olhos,
o rosto e a pele; máscaras de proteção adequadas.
Utilização de luvas de proteção adequadas de
acordo com o estipulado na Ficha de Dados de
Segurança de cada produto.
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Montagem de tapumes

Utilização de /exposição a
produtos químicos (ex:
espumas)

Avaliação

Intoxicações / inalação de
gases e vapores

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

2

2

4

25

100

Nível Intervenção

Nível de Deficiência

RISCOS

03/12/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: MONTAGEM / ORGANIZAÇÃO / DESMONTAGEM ESTALEIRO

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

2

IV

Utilização de máscara de proteção adequada de
acordo com o estipulado na Ficha de Dados de
Segurança de cada produto.
Garantir a ventilação adequada dos espaços - se
necessário recorrer a meios mecânicos de
extração.
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Obra: CNT MDL Chaves

Data

Avaliação

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Nível Severidade

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Probabilidade

RISCOS

04.10.2018

Atividade: Montagem / Utilização / Desmontagem de Plataformas de
Trabalho

Nível de Deficiência

PERIGO

0

Nível Exposição

TAREFA

Revisão

Montagem de Andaimes

Montagem do andaime

Colapso estrutural

5

14

70

10

700

III

Verificar as condições do terreno, nomeadamente a
capacidade de carga e o nivelamento; Avaliar "in loco"
a capacidade resistência do terreno tendo em conta,
nomeadamente infra estruturas enterradas, não
referenciadas que pela sua natureza possam
provocar afundamentos; O plano de montagem, de
acordo com as características do andaime, deverá
prever a devida fixação deste à estrutura que dá apoio
(por exemplo: a fachada, elementos de betão
armado). Não é permitida a fixação do andaime a
cofragens ou a outras estruturas que não ofereçam
solidez e resistência suficientes.
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Montagem do andaime

Data

Avaliação

Colapso estrutural

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

5

14

70

10

700

Nível Intervenção

Nível Severidade

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Probabilidade

RISCOS

III

O afastamento do andaime ao elemento de
construção não deverá ser superior a 0,25/ 0,30m e
caso haja necessidade de executar uma atividade
que necessite de uma distância superior à referida, o
andaime será munido de elementos designados por
consolas ficando com um afastamento nunca superior
ao estipulado. No caso de andaimes móveis, estes
devem ser montados e nivelados estabilizando as
rodas que devem ser constituídas por um sistema de
travão para efetuar a imobilização do andaime.
Garantir que o andaime é elevado com a devida
estabilidade e o devido travamento. Verificar que os
trabalhadores afetos à atividade, utilizam os EPI´s
adequados (capacete, colete, botas, luvas e arnês).

II

Todos os elementos da estrutura deverão ser
devidamente apertados e contra ventados, usando
para o efeito acessórios adequados. Durante a
movimentação não poderá existir a possibilidade de
colisão com outros equipamentos, materiais, cabos
elétricos, estruturas ou pessoas.

Montagem de Andaimes

Ausência de proteções
coletivas

Queda em altura

3

6

04.10.2018

Atividade: Montagem / Utilização / Desmontagem de Plataformas de
Trabalho

Nível de Deficiência

PERIGO

0

Nível Exposição

TAREFA

Revisão

18

155

2790
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Utilização de Andaimes

Mau acondicionamento dos
materiais

Avaliação

Queda de objetos e materiais

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

3

2

6

25

150

Nível Intervenção

Nível de Deficiência

RISCOS

04.10.2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: Montagem / Utilização / Desmontagem de Plataformas de
Trabalho

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

0

IV

Verificar os acessos às plataformas de trabalho e a
correta colocação das proteções coletivas,
nomeadamente o fecho dos alçapões de acesso. Não
poderão ser colocados materiais ou equipamentos
pesados sobre o andaime que possam provocar rutura
da estrutura. Os utilizadores devem ser informados da
sua correta utilização. O acesso à zona de trabalho
por parte dos trabalhadores deve ser feito sempre
pelas escadas ou por passadiços já existentes. Evitar
a concentração de cargas num mesmo ponto. Os
dispositivos de segurança (guarda- corpos, guardacabeças) não devem ser utilizados para outro fim;
proibido armazenar material sobre os andaimes dado
o risco de colapso da estrutura;
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Atitudes imprudentes

Desmontagem de andaimes

Avaliação

Queda em altura

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

3

2

6

10

60

Nível Intervenção

Nível de Deficiência

RISCOS

04.10.2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

PERIGO

Data

Atividade: Montagem / Utilização / Desmontagem de Plataformas de
Trabalho

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

0

V

Nunca permanecer num nível de trabalho que não
tenha guarda-corpos ou tábuas de pé sem estar
munido de arnês devidamente ligado a um ponto fixo.
Verificar que os trabalhadores afetos à atividade,
utilizam os EPI´s adequados (capacete, colete, botas,
luvas e arnês).

Elementos soltos

Queda de Materiais e Objectos

3

2

6

25

150

IV

O ponto de amarração do arnês deverá estar mais
elevado do que o plano de trabalho e não deve
pertencer a um elemento do nível em desmontagem.
Na desmontagem do andaime utilizar
obrigatoriamente as respectivas escadas internas
existentes nos níveis inferiores aos da desmontagem.
Na desmontagem do andaime nunca permanecer
sob as peças suspensas.

Desarrumação da frente de
trabalho

Contacto com elementos
cortantes

3

2

6

25

150

IV

Movimentar os elementos dos andaimes por zonas
livres de trabalhadores.

Falta de estabilidade na
desmontagem

Colapso da estrutura

3

3

9

25

225

IV

Verificar se as condições climatéricas não são
adversas, e se se verificar que não estão reunidas
condições de segurança, impedir a realização dos
mesmos.
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Revisão

2

Data

14/12/2018

Atividade: SERRALHARIAS (ALUMÍNIO/FERRO/AÇO)

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Montagem, Utilização e
Desmontagem de Plataformas de
Trabalho

Nível Severidade

Ausência de proteções
coletivas

Nível Probabilidade

PERIGO

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

TAREFA

Avaliação
Nível Exposição

Obra: CNT MDL Chaves

Queda em altura

4

6

24

155

3720

II

Esmagamento

2

2

4

155

620

III

Entalamento

2

1

2

60

120

IV

Lesões musculo esqueléticas

4

1

4

60

240

IV

RISCOS

Na montagem / utilização / desmontagem de
plataformas de trabalho devem ser consideradas
integralmente as medidas preventivas previstas nas
respetivas Fichas de Procedimento de Segurança.

Elevação de materiais /
colapso da estrutura

Ausência de ligação à terra dos
elementos metálicos

Queda de objetos / materiais

3

2

6

25

150

IV

Contactos Elétricos

1

1

1

60

60

V

Na impossibilidade de montagem das plataformas
de trabalho, o trabalhador utilizará arnês de
segurança ligado a um ponto fixo previamente
definido ou montado (linha de vida horizontal), de
acordo com as especificidades do local e do
trabalho a executar.
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2

Data

14/12/2018

Atividade: SERRALHARIAS (ALUMÍNIO/FERRO/AÇO)

Obra: CNT MDL Chaves
Nível de Deficiência

Nível Probabilidade

Nivel Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

PERIGO

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

TAREFA

Avaliação

Exposição a Radiações

5

6

30

95

2850

II

Queimaduras

3

6

18

95

1710

II

RISCOS

Implementar separação física (biombo) entre o local
de trabalhos e os trabalhadores não envolvidos na
atividade. Disponibilizar ao soldador vestuário de
trabalho e de proteção adequado, tais como luvas de
couro com cano alto, e óculos com vidro-filtro.
Colocar meios de controlo e de extinção de
incêndios junto ao local da operação.
Não permitir soldar ou cortar na obra recipientes
contendo substâncias inflamáveis ou combustíveis,
tais como, gasolinas, diluentes, gasóleo, etc.

Soldadura e Corte

Utilização de equipamento de
soldadura e corte (gás oxi
acetilénico e arco elétrico)

Incêndio / Explosão

5

2

10

155

1550

III

Transportar cuidadosamente os equipamentos de
soldadura para as frentes de trabalho e colocar a
proteção na cabeça das garrafas de gases.
Transportar as garrafas de serviço contendo
acetileno em carrinho próprio resguardando-as do
sol e do calor.
Intoxicações

3

2

6

60

360

IV

Ventilar adequadamente os espaços antes de se
iniciar qualquer atividade de soldadura ou corte.

Electrocução

3

2

6

155

930

III

Ligar à rede elétrica o posto de soldadura elétrica
por intermédio de ficha e tomada compatíveis e
proteger do circuito com um disjuntor diferencial de
alta sensibilidade.
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2

Data

14/12/2018

Atividade: SERRALHARIAS (ALUMÍNIO/FERRO/AÇO)

Projeção de limalhas /
partículas

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Nível Severidade

RISCOS

Nível Probabilidade

PERIGO

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

TAREFA

Avaliação
Nível Exposição

Obra: CNT MDL Chaves

Fixar corretamente os discos de corte e não utilizar
discos excessivamente desgastados,
desequilibrados, fissurados ou empenados.
Lesões oculares

3

2

6

25

150

IV
Utilização de EPIs adequados à tarefa: óculos de
proteção em tarefas com risco de projeção de
limalhas.
Garantir a realização de pausas regulares e
rotatividade de pessoal nas tarefas.

Exposição ao ruido

3

2

6

25

150

IV
Utilização obrigatória de protetores auriculares nas
operações de corte.

Serralharias (alumínio / ferro / aço)

Utilização de máquinas /
material elétrico
Contactos elétricos

3

2

6

10

60

V

Verificar o bom estado e o funcionamento correto
de todo o material e equipamento elétrico.

Incêndio / explosão

3

6

18

60

1080

III

Implementar a existência de meios de extinção de
incêndio junto da zona de trabalhos.
Movimentar cargas através de dois pontos de
suspensão.

Movimentação mecânica de
cargas

Esmagamento / Entalamento

4

2

8

25

200

IV

É expressamente proibido permanecer sob cargas
suspensas.
Verificar todos os acessórios de elevação e garantir
o seu bom estado previamente à execução dos
trabalhos.

44

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso

45

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso
Tabela 11-MIPAR revestimentos exteriores

46

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso

47

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso
Tabela 12-MIPAR de impermeabilizações

Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

17/10/2018

Avaliação
Nível de Deficiência

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

Operação de Carga e de Transporte

Data

Atividade: Impermeabilizações

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

0

Queda de Objetos

2

2

4

25

100

IV

De forma a evitar a ocorrência de queda de qualquer
objeto, durante a descarga garantir que se encontra
devidamente acondicionado.

Lesões musculo esqueléticas

5

2

10

25

250

IV

Realizar o transporte manual de material em equipas de
dois.

Manipulação de ferramentas e
objetos cortantes

Cortes / Perfurações

1

2

2

25

50

V

Utilização de luvas de proteção.

Utilização de material /
equipamento elétrico

Contactos Elétricos

1

2

2

25

50

V

Verificar o bom estado e o funcionamento correto de todo o
material e equipamento elétrico.

Queimaduras

2

2

4

25

100

IV

PERIGO

Transporte manual de
materiais

RISCOS

Verificação do equipamento previamente à sua utilização.
Utilização de luvas de proteção não inflamáveis e isolantes
ao fogo.
Utilização Maçarico
Lesões oculares

2

2

4

60

240

IV

Utilizar os EPI's adequados à atividade em curso,
nomeadamente viseira aquando do lançamento da chama.

Exposição a temperaturas
elevadas

5

2

10

25

250

IV

Garantir a ventilação dos locais de aplicação. Beber água
com frequência.

Lesões musculo esqueléticas

5

2

10

25

250

IV

Incêndio / Explosão

1

2

2

155

310

IV

Intoxicações

1

2

2

25

50

V

Aplicação da Impermeabilização

Posturas esforçadas /
inadequadas

Presença de botijas de gás

Adotar posturas corretas; realizar pausas regulares de forma
a não prolongar posturas repetitivas.
Colocar meios de controlo e de extinção de incêndios
(extintores) junto ao local da operação.
Garantir que as mangueiras se encontram em bom estado e
reguladores de pressão
Não deixar a botija com exposição directa sol por períodos
prolongados/junto de chamas
Garantir a ventilação adequada dos espaços de trabalho.

48

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso
Tabela 13- MIPAR de trabalhos na cobertura
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0

Data

30/07/2018

Actividade: Trabalhos em Coberturas

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Desorganização da frente de
trabalho

RISCOS

Nível Probabilidade

PERIGO

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

TAREFA

Avaliação
Nível Exposição

Obra: CNT MDL Chaves

3

2

6

25

150

IV

As frentes de trabalho devem estar sempre limpas,
Queda ao mesmo nível

organizadas e com os caminhos de circulação
desobstruídos.
A área afetada pela operação de elevação das
cargas deve estar previamente preparada e
sinalizada para receber as cargas e não serão

Queda de objetos/materiais

4

6

24

95

2280

II

permitidas pessoas debaixo das cargas.
Verificar e garantir o bom estado das lingas e a
adequação da amarração (dois pontos de

Elevação mecânica de cargas

suspensão).

Trabalhos em Coberturas
Choque com materiais /
Entalamento

3

Esmagamento

3

2

6

25

150

IV

Sempre que seja necessário recorrer a cordas guia
para guiar as cargas.

6

18

155

2790

II

Proibida a permanência de pessoal sob cargas
suspensas.
Proibido retirar as proteções das
máquinas/equipamentos.

Utilização de máquinas e
ferramentas manuais

Cortes / Golpes

3

2

6

10

60

V

Apenas pessoal habilitado com formação específica
pode operar com máquinas de
corte.
Utilização de EPIs adequados à tarefa - luvas de
proteção mecânica.

Elevação manual de cargas

Lesões musculo esqueléticas

2

6

12

25

300

IV

Para a elevação de cargas superiores a 20kg
recorrer a equipas de 2 trabalhadores.
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0

Data

30/07/2018

Atividade: Trabalhos em Coberturas

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Dermatites / Dermatoses /
Queimaduras

Nível Severidade

Contacto com produtos
químicos

RISCOS

Nível Probabilidade

PERIGO

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

TAREFA

Avaliação
Nível Exposição

Obra: CNT MDL Chaves

2

2

4

10

40

V

Usar EPI’s adequados à tarefa - utilização de luvas
durante os trabalhos de aplicação de tela asfáltica.

Verificar o bom estado e o funcionamento correto de
Contactos Elétricos

3

2

6

25

150

IV

todo o material e equipamento elétrico.
O material / equipamento elétrico não deverá

Trabalhos em Coberturas

permanecer em contacto com superfícies húmidas /
molhadas.
Utilização de máquinas e
equipamentos de trabalho

Incêndio / Explosão

1

6

6

60

360

IV

Disponibilizar um extintor no local de aplicação de
tela asfáltica (pó químico ABC).
Garantir a realização de pausas regulares e
rotatividade de pessoal nas tarefas.

Exposição ao ruído / vibrações

2

2

4

25

100

IV
Usar EPIs adequados à tarefa - proteção auricular
durante a utilização da máquina de corte.
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Tabela 14-MIPAR trabalhos em simultaneidade

Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

Choque com objetos / materiais

Atropelamento

Execução de trabalhos vários de
Construção Civil

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

3

2

2

2

6

4

10

60

60

240

Nível Intervenção

Nível Probabilidade

RISCOS

V

Não permanecer na área de trabalhos de outras
equipas. Em caso imperativo, garantir a utilização de
capacete de proteção. Garantir que os locais de
trabalho estão correta e suficientemente iluminados.
Utilização obrigatória de colete refletor.

IV

Não permanecer no raio de ação de máquinas. No
local deve permanecer apenas o pessoal
estritamente necessário para a execução da tarefa.
Definir caminhos independentes para máquinas e
trabalhadores e - se possível - implementar
delimitações físicas. Utilização obrigatória de colete
refletor.

III

Não remover as proteções coletivas previamente
implementadas pela equipa que se encontra no
local. Evitar a utilização de equipamentos de trabalho
- Nomeadamente escadas e escadotes - de outras
empresas sem verificação prévia das condições de
segurança dos mesmos e sem conhecimento do
Encarregado de Obra. Respeitar a sinalização de
segurança, não acedendo a locais não autorizados.

Execução de trabalhos em
simultâneo com outras
Entidades Executantes no
mesmo local
Queda em altura

2

6

03/10/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível de Deficiência

Avaliação
Nível Exposição

PERIGO

Data:

Atividade: Várias - Construção Civil

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

0

12

95

1140
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Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

Avaliação

Queda ao mesmo nível

Queda de objetos / materiais

Execução de trabalhos vários de
Construção Civil

Execução de trabalhos em
simultâneo com outras
Entidades Executantes no
mesmo local

Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

3

3

2

2

6

6

25

25

150

150

Nível Intervenção

Nível de Deficiência

RISCOS

03/10/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

PERIGO

Data:

Atividade: Várias - Construção Civil

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

0

IV

Manter o local de trabalho limpo e organizado,
impondo a mesma regra a outros trabalhadores que
imperativamente necessitem permanecer no local.
Todas as aberturas no pavimento devem estar
devidamente protegidas/sinalizadas e/ou
assoalhadas.

IV

Não permanecer na área de trabalhos de outras
equipas. Em caso imperativo, garantir a utilização de
capacete de proteção. Não remover as proteções
coletivas instaladas pela equipa responsável pela
atividade.

Exposição ao Ruído

3

2

6

25

150

IV

Reduzir a permanência de pessoal (mantendo
apenas o estritamente necessário) nos locais onde
estejam em curso atividades ruidosas. Em caso
imperativo de necessidade de permanência, utilizar
proteção auricular.

Exposição a Vibrações

3

2

6

10

60

V

Reduzir a permanência de pessoal (mantendo
apenas o estritamente necessário) nos locais onde
estejam em curso trabalhos de demolição ou outros
que impliquem a propagação de níveis de vibrações
em áreas circundantes. Realizar pausas regulares.

Inalação de poeiras

3

2

6

25

150

IV

Não permanecer em locais onde se preveja a
emissão de poeiras. Em caso imperativo, reduzir a
permanência de pessoal no local ao estritamente
necessário e utilizar máscara de proteção FFP2.
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Matriz de Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos - Obra

Revisão

Avaliação
Nível Probabilidade

Nível Severidade

Nível Risco

NE

ND

NP

NS

NR

Nível Intervenção

Esmagamento

Nível de Deficiência

RISCOS

03/10/2018

Medidas de Prevenção e Controlo

Nível Exposição

PERIGO

Data:

Atividade: Várias - Construção Civil

Obra: CNT MDL Chaves

TAREFA

0

1

2

2

155

310

IV

Proibida a permanência sob cargas suspensas.
Proibida a sobreposição de atividades em simultâneo
em altura e ao nível do solo.
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Capítulo IV- Aplicação do Plano de Segurança e de Saúde
A obra consiste na execução dos trabalhos envolvidos no projeto de remodelação de
uma LOJA CONTINENTE MODELO, não envolvendo execução da estrutura, devido a
loja já ser existente, mas, intervindo nas especialidades, situada na Estrada do Outeiro
Seco em Chaves (Figura 8).

Figura 8- Localização da empreitada

A obra não inclui a execução de escavações para obtenção das cotas de projeto nem
a execução de fundações e superestrutura. A mesma contempla a elaboração de alvenarias
e divisórias para cumprimento do Projeto de Arquitetura, a execução de pavimento não
térreo, de revestimentos e de acabamentos por forma a cumprir o projeto de arquitetura.
Foram ainda realizadas todas as instalações técnicas, nomeadamente, instalações
elétricas, instalação de climatização e de ventilação, rede de distribuição de água, rede de
águas residuais, segurança contra incêndios, e restantes especialidades, de acordo com os
projetos das respetivas especialidades técnicas.
A Entidade Executante deverá assegurar que o Plano de Segurança e de Saúde e as
suas alterações estejam acessíveis a todos os intervenientes no estaleiro, bem como
promover a sua divulgação e obrigar os subempreiteiros e os trabalhadores independentes
ao cumprimento das medidas previstas.
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Para esse efeito, a Entidade Executante Geral, deverá proceder à entrega aos
subempreiteiros dos elementos constantes do Plano de Segurança e de Saúde que
estabeleçam as medidas de prevenção de riscos profissionais correspondentes a cada
operação incluída nos trabalhos a desenvolver por cada subempreiteiro e/ou trabalhador
independente.

4.1- Comunicação Prévia e Declaração Relativa a Trabalhadores
Imigrantes
De acordo com o número 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de
outubro, o Dono da Obra deve comunicar à Autoridade para as Condições de Trabalho
(ACT), a abertura do estaleiro, sempre que a empreitada envolva uma das duas condições
seguintes:
✓ Prazo de execução previsto seja superior a 30 dias e, em qualquer momento, a
utilização simultânea de mais de 20 trabalhadores; ou
✓ Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos dias
de trabalho prestado por cada um dos trabalhadores;
Esta Comunicação Prévia é feita tendo em conta o número 2 do artigo 15º do referido
Decreto-Lei, e é acompanhada das declarações referidas no número 3 do artigo 15º do
mesmo Decreto.
A Entidade Executante enviará ao Coordenador de Segurança em Obra, até 5 dias
antes da data de início dos trabalhos e da montagem do estaleiro, as informações
necessárias de forma a possibilitar ao Dono da Obra efetuar a Comunicação Prévia de
acordo com o modelo incluído no Anexo 1. No mesmo prazo deverá também apresentar
a declaração relativa a eventuais trabalhadores imigrantes utilizando o modelo incluído
no Anexo 2 deste Plano de Segurança e de Saúde.
Sempre que posteriormente houver qualquer alteração dos elementos constantes da
Comunicação Prévia de abertura do estaleiro, a Entidade Executante informará, por
escrito, a Coordenação de Segurança da Obra sobre as alterações ocorridas.
É da competência do Coordenador de Segurança em Obra participar ao Dono da Obra
as informações transmitidas pela Entidade Executante, e fornecer cópia à Entidade
Executante da Comunicação Prévia e alterações enviadas pelo Dono da Obra à ACT.
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Durante todo o período da obra a Entidade Executante garantirá a afixação na vitrina
referida no ponto relativo ao projeto do estaleiro (situada em local bem visível) de cópia
da última Comunicação Prévia enviada à ACT, a qual será fornecida pelo Coordenador
de Segurança em Obra.
A Entidade Executante no Plano de Segurança em Fase de execução da obra, deverá
incluir no anexo correspondente as cópias da Comunicação Prévia, e das comunicações
de alterações, caso existam, assim como os elementos fornecidos à Coordenação de
Segurança em Obra e a declaração relativa a eventuais trabalhadores imigrantes.

4.2- Organograma Funcional da Obra
A Entidade Executante deverá estabelecer objetivamente o Organograma Funcional
identificando os meios humanos afetos à empreitada. Cabe à Entidade Executante
identificar e integrar no Organograma os meios humanos afetos à gestão e ao controlo da
segurança no trabalho, devendo ser identificadas todas as pessoas necessárias para
preparar e para organizar os documentos que irão complementar o Plano de Segurança e
Saúde, assim como acompanhar e garantir a sua implementação.
É da competência do Diretor Técnico da empreitada definir, por escrito, as
responsabilidades e funções de cada pessoa, nomeadamente no que respeita à Segurança
e Saúde no Trabalho. Sem prejuízo das responsabilidades legalmente conferidas ao
Diretor Técnico da empreitada, este assegurará toda e qualquer função/competência que
não seja cometida a outrem. Os responsáveis por cada atividade devem possuir formação
e experiência adequada por forma a garantir o bom desempenho das funções atribuídas.
É responsabilidade da Entidade Executante assegurar a existência, em permanência,
de elementos com formação de Socorrista nos locais de realização dos trabalhos, podendo
estes ser trabalhadores da obra. Estes têm que dispor dos meios necessários para prestar
primeiros socorros a eventuais acidentados e possuir meio de contacto rápido para
poderem ser chamados e para contactar as unidades de socorro necessárias em cada
situação de emergência. O número de Socorristas será tal que um acidentado possa ser
assistido por um destes profissionais em menos de 10 minutos.
A Entidade Executante deverá submeter à Fiscalização a aprovação do Organograma
Funcional.
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Durante todo o período da obra, a Entidade Executante garantirá a afixação no
estaleiro, em local bem visível, do Organograma Funcional em vigor.
A Entidade Executante terá como base o modelo do Organograma Funcional
constante no Anexo 3, e arquivará no mesmo anexo, cópia do Organograma datado e
aprovado para a realização da empreitada, assim como juntar os respetivos currículos dos
intervenientes.

4.3- Horário de Trabalho
A Entidade Executante deverá patentear no Estaleiro, em local bem visível e durante
todo o período de execução da empreitada, o horário de trabalho a vigorar no estaleiro.
Sempre que a Entidade Executante tenha de recorrer a horários diferentes do
patenteado, e fora dos trabalhos previstos em Caderno de Encargos (p. ex. trabalhos que
só podem decorrer de noite) terá de submeter à Fiscalização a respetiva autorização.
A Fiscalização reserva-se o direito de não autorizar trabalhos fora do horário previsto
(Tabela 15), se achar que não há fundamento nos motivos apresentados pela Entidade
Executante.
A Entidade Executante, arquivará, no Anexo 4, cópia de todos os horários de trabalho
utilizados na empreitada, com os respetivos períodos de validade. Os pedidos de
realização de trabalho extraordinário e as respetivas autorizações devidamente assinadas
pela Fiscalização serão também arquivados neste Anexo.
Tabela 15- Horário de trabalho

Segunda a Sexta-feira
Horário para almoço

8:00 às 17:00
12:00 às 13:00

Dia de descanso semanal complementar

Sábado

Dia de descanso obrigatório

Domingo

4.4- Controlo de subcontratados
Sem prejuízo de o Empreiteiro ter de organizar em arquivo separado o registo
previsto no n.º 1 do Art.º 21.º do DL 273 e assegurar e controlar que cada empregador
organize o registo previsto no n.º 2 dos mesmos artigo e Decreto-Lei, o Empreiteiro
deverá também, atendendo ao art.º 16.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro, efetuar o
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controlo de todos os subcontratados que permaneçam no estaleiro mais de 24 (vinte e
quatro) horas, registando e mantendo permanentemente atualizado esse controlo (Anexo
5).
A Entidade Executante deverá incluir em todos os subcontratos, cláusulas específicas
sobre o presente plano de segurança e de saúde, e todas as obrigações decorrentes deste
relativamente aos Subcontratados. Deverá em particular fazer referência nesses
subcontratos à apresentação de toda a documentação exigida neste PSS, nomeadamente,
especificação do alvará do subempreiteiro, caso aplicável, (número, categoria e
subcategorias que interessam em função do tipo de intervenção), apólices de seguros de
acidentes de trabalho de acordo com o referido a seguir, exames médicos de todos os
trabalhadores, clarificação sobre a quem compete o fornecimento aos trabalhadores dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de uso permanente e os de uso temporário
(em particular, quando se trate de subcontratados de cedência de mão de obra), etc..

4.5- Seguros de Acidentes de Trabalho
Antes de iniciados os trabalhos e atendendo à legislação aplicável e ao estipulado no
Caderno de Encargos, a Entidade Executante comprovará à Fiscalização, a existência, a
adequabilidade e a validade das apólices de seguro exigidos contratualmente,
nomeadamente, os seguros de acidentes de trabalho que deverão ter cobertura para obras
públicas e para o território onde se localiza a obra. Estas apólices deverão conter cláusula
pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-la válida até à conclusão da
empreitada ou até ao final previsto da intervenção nesta empreitada, caso se trate de
subcontratados, que permaneçam no estaleiro em apenas alguns períodos.
Caso as apólices de seguro de acidentes de trabalho sejam do tipo sem nomes, a
Entidade Executante deverá assegurar o controlo e registo mensal das folhas de
vencimentos apresentadas à segurança social e à entidade seguradora onde constem os
trabalhadores afetos à empreitada em causa.
É responsabilidade da Entidade Executante verificar e garantir que todos os
trabalhadores da empreitada, incluindo os dos seus subcontratados, estão cobertos por
seguros de acidentes de trabalho válidos e com as mesmas coberturas de acordo com o
acima referido.
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Relativamente aos Subcontratados, a Entidade Executante poderá apresentar, em
alternativa às apólices, declarações emitidas pelas respetivas entidades seguradoras desde
que estas possuam data não anterior a 6 (seis) meses em qualquer momento, estejam
devidamente assinadas por pessoa da entidade seguradora cujo nome e cargo deverão ser
explicitamente indicados e contenham toda a informação acima referida (tipo de seguro,
validade, coberturas, etc.), incluindo a expressão no final “O signatário possui poderes
bastantes para prestar esta declaração em nome de entidade seguradora”.
A Entidade Executante procederá ao controlo e ao registo das apólices de seguros de
acidentes de trabalho. Esse registo dos seguros de acidentes de trabalho será verificado e
atualizado periodicamente (pelo menos, mensalmente) pela Entidade Executante, de
forma a garantir em contínuo que todos os trabalhadores da empreitada estão cobertos por
seguro válido e adequado ao tipo de intervenção. Em caso algum é permitida a
permanência no estaleiro de pessoas não cobertas por seguro de acidentes de trabalho
válido.
A Entidade Executante arquivará no Anexo 6, toda a informação que comprove que
todos os trabalhadores presentes no estaleiro estão cobertos por seguro de acidentes de
trabalho válido, incluindo cópias das apólices, os comprovativos de pagamento ou de
validade e, caso aplicável, as cópias das folhas de vencimentos acima referidas. Por uma
questão de privacidade e de proteção de dados, não serão apresentados documentos
referentes aos seguros dos trabalhadores.

4.6- Condicionalismos Existentes
Entende-se por condicionalismo toda a construção, equipamento, estrutura,
ocorrência ou condição, existente no local da obra ou no seu perímetro exterior, de
carácter atípico, que possa de algum modo interferir negativamente nas condições de SHT
durante a montagem e a exploração do estaleiro.
A Entidade Executante, tendo em conta os processos construtivos, a tecnologia
aplicada, os ritmos de trabalho e outras variáveis concorrentes para a execução dos
trabalhos, deverá proceder à avaliação dos riscos introduzidos por aqueles fatores e
identificar as medidas suscetíveis de minimizar e de controlar as suas consequências,
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incluindo as situações objetivas do estaleiro e ainda o desenvolvimento das atividades de
construção.
Se, durante a execução dos trabalhos, forem identificados condicionalismos não
registados, a Entidade Executante deverá comunicar tal facto ao CSO que, por sua vez,
fará a atualização do respetivo registo. Se a identificação de tal ocorrência for feita pelo
CSO, o mesmo dará conhecimento à Entidade Executante, que proporá as medidas que
considera necessárias para o controlo dos riscos daí resultantes. Medidas essas que só
poderão ser implementadas em obra, após aprovação do CSO.
Para a realização de trabalhos que possam interferir com Serviços Afetados, a
Entidade Executante deverá, antes de iniciar os trabalhos, localizar todos os serviços e
manter, em coordenação com a Fiscalização, um contacto permanente com as Entidades
Concessionárias dos eventuais serviços existentes. Importa assegurar que eventuais
remoções e/ou reinstalações de serviços sejam executadas de forma a evitar acidentes de
trabalho durante a execução da obra.
A Entidade Executante arquivará no Anexo 7, todos os registos relativos à
identificação

dos condicionalismos existentes

no

local,

incluindo

as ações

implementadas.

4.7- Cronograma de Trabalhos, Mão de Obra e Equipamentos
A Entidade Executante, aquando do desenvolvimento e da especificação do PSS
deverá, de acordo com o artigo 11.º e anexo II do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de
Outubro, proceder à entrega do Cronograma de Trabalhos detalhado e, tendo em conta os
recursos técnicos e humanos e ainda os materiais e os equipamentos a utilizar em obra,
reanalisar as atividades, no sentido de identificar possíveis situações de sobreposição ou
de sucessão no espaço e no tempo que coloquem em risco a segurança e a saúde dos
diversos intervenientes no estaleiro e ainda, se for caso disso, propor as medidas que conta
implementar no sentido de controlar tais situações.
Os reajustes, durante a execução da obra, do Cronograma de Trabalhos, implicam a
sua reanálise nos termos acima descritos e o arquivo dos documentos que o suportam.
Conjuntamente com o Cronograma de Trabalhos, a Entidade Executante apresentará
o Cronograma da Mão de Obra que indique, por semana, os valores previstos das cargas
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de mão de obra expressas em Homens e Homens x hora, assim como os valores
acumulados. O planeamento dos trabalhos deve ser feito evitando, tanto quanto possível,
grandes variações nas cargas de mão-de-obra. Os períodos a que correspondam maiores
afetações de mão-de-obra devem ser objeto de um maior controlo, por forma a garantir
condições adequadas de segurança no trabalho.
O CSO poderá também solicitar à Entidade Executante a elaboração de cronogramas
de mão-de-obra por categorias profissionais e/ou frentes de trabalho, devendo estes ser
apresentados no prazo máximo de uma semana após a solicitação.
A Entidade Executante apresentará o Cronograma de Equipamentos. Este documento
deve conter as seguintes informações:
• Equipamentos necessários, agrupados em fixos e móveis;
• Número de unidades necessárias para a execução da obra no prazo previsto;
• Datas de entrada e de saída do equipamento no estaleiro.
Este plano permitirá avaliar os períodos de maior concentração de equipamentos no
estaleiro, podendo determinar a implementação de medidas de segurança complementares
às preconizadas neste PSS.
Os Cronogramas de Trabalhos, Mão-de-Obra e Equipamentos, serão listados no
Anexo 8.

4.8- Trabalhos Com Riscos Especiais
São considerados riscos especiais os enumerados no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
273/2003, de 29 de outubro, incluindo a alínea j). A coberto desta última alínea, o
projetista identificou os trabalhos que, embora não constantes nas alíneas anteriores,
possam gerar risco grave do tipo dos associados aos trabalhos específicos que o artigo 7.º
enumera. Descreve-se abaixo a generalidade do texto do artigo 7.º, com notas que poderão
ajudar a discernir se existe ou não risco especial.
a) Que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, de afundamento ou de
queda em altura, particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios
utilizados, ou do meio envolvente do posto, ou da situação de trabalho, ou do estaleiro;
Nota 1: Classificam-se como risco de soterramento o trabalho em valas com mais de
1,20 metros, a não ser que, de projeto, a vala venha definida com determinadas
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características (por exemplo ângulo do talude) que, inequivocamente, elimine este risco.
A mesma filosofia aplica-se aos taludes e às fundações diretas.
Nota 2: Classificam-se como risco de queda em altura as tarefas que exponham os
trabalhadores a desníveis verticais de dois (2) metros ou mais quando, de projeto ou de
método de fabrico, não existir barreira ou outro obstáculo que elimine o risco. A definição
de dois (2) metros como limite para a definição de risco de queda de altura tem como
referencial a legislação nacional em vigor. Tecnicamente, muitas vezes dever-se-á ser
mais exigente neste parâmetro sempre que haja risco acrescido de contusão ou queda
sobre superfícies duras e irregulares.
b) Que exponham os trabalhadores a riscos químicos ou biológicos suscetíveis de
causar doenças profissionais;
Nota: Dever-se-á ter em atenção que se refere somente riscos químicos e biológicos,
não estando incluídas, portanto, as doenças profissionais que têm como origem os riscos
físicos, como seja o ruído, iluminação deficiente, etc. Chama-se à atenção, também, que
os riscos biológicos podem ter como origem o terreno de implantação da obra.
c) Que exponham os trabalhadores a radiações ionizantes, quando for obrigatória a
designação de zonas controladas ou vigiadas.
Nota: São exemplos deste risco: a verificação de soldaduras por radiografia ou
gamagrafia, o manuseamento ou a intersecção do feixe de sondas de nível de sólidos (com
utilização de raios gama), eventuais trabalhos ligados a estruturas metálicas auxiliares e
atividades de verificação de solos (utilização de gama densímetro).
d) Efetuados na proximidade de linhas elétricas de média e de alta tensão.
Nota: A existência na zona de trabalho de linhas MT/AT não configura só por si um
trabalho com risco especial, mas sim um condicionalismo ou perigosidade. Configurará
um trabalho com risco especial quando as tarefas inerentes a uma atividade (trabalho)
impliquem a proximidade a essas linhas. Nesta área, constitui trabalho com risco especial
quando é possível, na situação mais desfavorável, uma aproximação a três (3) ou a cinco
(5) metros, respetivamente para linhas MT/AT.
e) De mergulho com aparelhagem ou que impliquem risco de afogamento.
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Nota: O risco de afogamento é normalmente um risco de segunda linha em relação
à queda em altura. Deverá ser contemplado sempre que a linha de água tenha corrente
significativa ou profundidade superior a um (1) metro.
f) Em poços, túneis, galerias ou caixões de ar comprimido.
Nota: Considera-se túnel ou galeria a travessias de escavações subterrâneas, onde no
seu interior, independentemente de poder existir água, deverá ser considerado sempre que
exista o risco de existirem gases ou substâncias tóxicas ou explosivas, tais como, CO,
CO2, butano, propano, gás sulfídrico ou qualquer outro gás tóxico ou irrespirável que
tenha probabilidade de ocorrer na zona e cuja densidade possa permitir aquele
enchimento.
g) Que envolvam a utilização de explosivos, ou suscetíveis de originarem riscos
derivados de atmosferas explosivas.
Nota: Os gases suscetíveis de criar atmosferas explosivas em concentrações
inferiores ao limite máximo de exposição (TLV), deverão ser considerados nesta alínea.
h) De montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou outros, cuja forma,
dimensão ou peso exponham os trabalhadores a risco grave;
Nota: A análise pela atividade (montagem de pré-fabricados) deverá ter como
referência a movimentação de pré-fabricados ditos pesados. No entanto, não esquecer que
a colocação de pré-fabricados ligeiros pode, por via do risco de queda de altura ou outros,
consubstanciar um trabalho com risco especial.
i) Que o dono da obra, o autor do projeto ou qualquer dos coordenadores de segurança
fundamentadamente considere suscetíveis de constituir risco grave para a segurança e
saúde dos trabalhadores.
Nos termos da legislação em vigor, os trabalhos que envolvam riscos especiais, na
aceção do definido na referida legislação, deverão ser alvo de tratamento específico.
Assim, sempre que se verifique a necessidade da execução de tarefas com características
de risco especial, a Entidade Executante deverá elaborar, em relação a cada trabalho com
risco especial, documento suficiente para a sua caracterização, avaliação, organização e
controlo.
A avaliação de riscos na fase de projeto é fundamental para eliminar os riscos durante
a elaboração do projeto e para a tomada de medidas preventivas de modo a minimizar
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riscos que não puderam ser evitados nessa fase e passarão para a fase de obra. A avaliação
de riscos incide principalmente nos seguintes domínios:
✓ Modo de execução das soluções preconizadas no projeto;
✓ Materiais a incorporar na edificação;
✓ Faseamento construtivo e programação dos trabalhos;
✓ Utilização de recursos tecnológicos em métodos construtivos não tradicionais;
✓ Condicionalismos existentes no local de implantação da obra.
As situações de risco relativas a cada uma das tarefas implicam a preparação de
medidas preventivas.
Sem prejuízo dos trabalhos com riscos especiais identificados neste documento e
respetivas medidas de prevenção identificadas, a Entidade Executante deverá ter em conta
as seguintes medidas:
✓ Obrigação de uso de vestuário de alta visibilidade e retrorrefletor para todo o
pessoal;
✓ Iluminação adequada para as zonas de trabalho e acessos, sempre que o trabalho
decorrer em más condições de iluminação natural ou durante a noite.
A Entidade Executante, durante a fase de desenvolvimento e especificação do PSS,
deverá proceder à reanálise de riscos, tendo em conta nomeadamente os processos
construtivos e as características dos seus recursos humanos e técnicos, procedendo à sua
avaliação e hierarquização, identificando as respetivas medidas de prevenção, e anexando
as mesmas no Anexo 9.

4.9- Materiais, Produtos, Substâncias e Preparações com Perigos
Associados
A execução da obra inclui alguns materiais, produtos, substâncias e preparações com
perigos associados, que deverão ser identificados e listados na Lista de Materiais e de
Produtos com Riscos Especiais, presente no Anexo 4 deste documento, de acordo com o
n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.
A Entidade Executante, tendo por base a lista acima referida, deverá, atendendo às
suas características e aos processos de manuseamento e de acondicionamento, definir as
medidas preventivas adequadas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.
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Para tal, dever-se-á munir de toda a informação pertinente, nomeadamente e se for o caso,
das fichas de segurança, das informações de segurança e demais informações que
permitam deduzir as medidas a implementar durante todo o ciclo de vida dos materiais,
produtos, substâncias e preparações com perigos associados, dentro do estaleiro e no
Anexo 10.
A Entidade Executante deve garantir que todas as substâncias a aplicar em obra com
características de perigosidade química (explosivas, combustíveis, oxidantes, corrosivas)
ou toxicológicas (putrescíveis, nocivas, tóxicas, cancerígenas, radioativas), serão
devidamente controladas, respeitando os seguintes requisitos mínimos:
• Não serão admitidas em obra sem as respetivas etiquetas e fichas técnicas e de
dados de segurança em língua portuguesa;
• Deverão ser embaladas e armazenadas de forma apropriada, em local apropriado
e com as devidas precauções de segurança;
• Deverão ser manuseadas por pessoal devidamente habilitado (Sugestão: efetuar e
registar ações de formação e de informação necessárias para garantir o conhecimento
adequado a todos os trabalhadores envolvidos);
• Só deverão ser permitidas as saídas de armazém, para uso, das quantidades
estritamente necessárias, em embalagens apropriadas;
• Só será admitido o seu uso por pessoal equipado com Equipamento de Proteção
Individual adequado (conforme indicado na respetiva Ficha de Segurança);
• Para armazenamento de combustíveis (gasóleo para as máquinas em obra), utilizar
tanque construído e instalado segundo as normas do fornecedor (com bacia de retenção,
ligação de terra apropriada, instalação elétrica antideflagrante, respiradouros, etc.) ou usar
veículo com certificação ADR/RPE;
• Para armazenamento de gases comprimidos, combustíveis ou oxidantes, fazer
telheiro e montar vedação de rede envolvente;
• Manter extintores em número suficiente nas zonas de armazenagem, em locais
adequados.
O uso ou aplicação de substâncias perigosas em locais confinados (locais de reduzida
dimensão e/ ou sem arejamento natural), só poderá ser admitido com recurso a
autorização emitida pelo CSO, que definirá as condições de trabalho.
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4.10- Ações para a Prevenção de Riscos
A Entidade Executante irá apresentar para aprovação pela Fiscalização/Coordenação
de Segurança o Plano de Estaleiro elaborado (Anexo 11), sendo a descrição do mesmo
efetuada de seguida.
Independentemente da regulamentação aplicável, todas as áreas do Estaleiro deverão
cumprir as regras indicadas no PSS, assim como outras que a Fiscalização ou o
Coordenador de Segurança da Obra determinem.
O Plano de Estaleiro identificará e definirá objetivamente, através de peças escritas
e desenhadas, a implantação e as características das instalações de apoio à execução dos
trabalhos, dos equipamentos de apoios fixos, das infraestruturas provisórias e de todos os
outros elementos que as características dos trabalhos, os métodos e os processos
construtivos a utilizar determinarem.
Pretende-se com isto que haja uma organização e a arrumação dos vários elementos
do estaleiro, de modo a:
• Reduzir ao mínimo os percursos internos;
• Otimizar os espaços ocupados;
• Prever meios para a manutenção e conservação das instalações sociais;
• Prever a adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência dos
trabalhadores (Figuras 9 e 10);

Figura 9-Risco de queda
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Figura 10- Prevenção da queda

Sem prejuízo do regulamentado, o plano do estaleiro deverá respeitar, quando
aplicável, os aspetos a seguir referidos.

4.10.1- Delimitação e Acessos
O acesso ao estaleiro será reservado a pessoas autorizadas (Figura 11). O Projeto do
Estaleiro identificará a implantação das vedações e as respetivas características.
As áreas sociais do estaleiro e as confinantes com a via pública serão
obrigatoriamente fechadas por vedações com 2,00m de altura em toda a sua extensão.
Poderão ser dotados de aberturas, com dimensão, espaçamento e localização adequadas
para o efeito. As aberturas serão constituídas de forma a não apresentarem riscos de
ferimento para os transeuntes.
Os materiais e os equipamentos utilizados na execução da obra, assim como os
entulhos, situar-se-ão obrigatoriamente no interior da vedação, exceto se de outra forma
for devidamente autorizado.
Os portões de acesso ao estaleiro serão dotados de sinalização de segurança de acordo
com Plano de Acesso, Circulação e Sinalização.

Figura 11- Sinalização de segurança
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4.10.2- Instalações Sanitárias
Junto às frentes de trabalho serão montadas instalações sanitárias adequadas para
utilização dos trabalhadores, podendo as mesmas ser amovíveis.

4.10.3- Armazéns de Materiais
Todos os materiais e os equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam
deteriorar-se ao ar livre serão organizados e arrumados em zonas de armazenamento
fechadas. Os materiais perigosos serão separados dos restantes e devidamente
resguardados e identificados.

4.10.4- Ferramentaria
A ferramentaria deverá respeitar as seguintes condições:
• Existência de prateleiras suficientemente largas, de modo a que os materiais e as
ferramentas não fiquem em equilíbrio instável. A sua arrumação deverá ser gerida, de
modo a que se garanta, em permanência, a não contaminação dos materiais por produtos
ou substâncias nocivas;
• As ferramentas suscetíveis de derramar óleos de lubrificação deverão estar
assentes sobre resguardos ou tinas de receção impermeáveis, que garantam a não
contaminação da instalação;
• Não serão admitidos na ferramentaria produtos que, pela sua natureza, se
encontrem classificados como produtos perigosos na aceção do disposto na legislação
existente;
• Os produtos inflamáveis e/ou explosivos serão armazenados em local separado;
• Os produtos serão preferencialmente armazenados na embalagem de origem.
Quando tal não for possível, far-se-á a sua rotulagem de acordo com o que se encontra
normalizado;
• O equipamento de proteção individual deverá ser armazenado em prateleira
perfeitamente independente e individualizada, na zona superior do armazém e longe de
todas as fontes de ultravioletas;
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• Depósito dos varões de aço organizado por baias para separação de varões por
diâmetros (Figuras 12 e 13);

Figura 13- Boa arrumação dos
varões

Figura 12- Má arrumação
dos varões, podendo
provocar quedas

4.10.5- Equipamentos de Estaleiro
Todos os equipamentos presentes no Estaleiro (fixos ou móveis) deverão satisfazer
os itens definidos na legislação aplicável (nomeadamente nos Decreto-lei n.º 82/99 e
Decreto-lei n.º 320/2001), nomeadamente:
• Plano de manutenção, livro de registo de intervenções (considera-se inexistente a
manutenção não registada), check-list de verificação periódica;
• Seguro de responsabilidade civil (para equipamentos móveis, se propriedade de
subempreiteiro);
• Lista de operadores autorizados a conduzir o equipamento (todos os novos
condutores deverão ser recebidos com uma sessão de treino, técnico e de segurança, que
deverá ser registada);
• Sempre que o equipamento disponha de reboque, ou possa ser rebocado, o
dispositivo de acoplamento deverá ser construído de forma a permitir o acoplamento ou
o desacoplamento fácil e seguro;
• Sempre que ocorra transmissão de potência, os veios de transmissão deverão estar
devidamente protegidos e encapsulados de ambos os lados e a todo o comprimento do
eixo de transmissão;
• Cabina de proteção fixa do operador, contra os riscos existentes, nomeadamente
os de queda de objetos de níveis superiores (FOPS) e capotamento (ROPS);
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• Adequada manutenção do encapsulamento do motor de modo a evitar a emissão
de ruído desnecessário.
• Todos os equipamentos móveis, com permissão de circulação na via pública
deverão satisfazer, também, os seguintes itens:
✓ Sistemas de iluminação e sinalização regulamentares;
✓ Outros sistemas de iluminação para trabalho noturno (com comandos
independentes);
✓ Sistemas de aviso sonoro e sinalização (luzes de marcha a trás, buzina ou sinal
sonoro de marcha a trás, lâmpada rotativa amarela e sinal triangular vermelho, de material
refletor, na traseira);
✓ Seguro da viatura, com cobertura sobre danos em terceiros ilimitado, documentos
comprovativos de propriedade e autorização de circulação e certificado de inspeção
válido.

4.10.6- Equipamentos de Elevação e de Movimentação de Cargas
Todos os equipamentos de movimentação e de elevação de cargas deverão ser
submetidos aos seguintes requisitos, que deverão ser verificados à chegada à obra e
registados:
• Certificação (de acordo com o disposto no Artigo n.º 116 do RSTCC ou
certificado de conformidade com a NP 1939:1988);
• Indicação dos operadores autorizados a operar o equipamento (todos os novos
condutores deverão ser recebidos com uma sessão de treino, técnico e de segurança que
deverá ser registada);
• Teste de carga após montagem (gruas torre) com ensaio de carga estática e ensaio
de carga dinâmica;
• Inspeção semanal (resultado a apresentar na reunião de coordenação);
• Dispor dos dispositivos de segurança, plano de instalação, manutenção e livro de
manutenção atualizado (Decreto-Lei n.º 82/99 e n.º 320/2001).

71

Relatório de Estágio
Coordenação de Segurança
Helena Teresa Malta Afonso

4.10.7- Rede Provisória de Água
A Entidade Executante deverá elaborar o projeto da rede de água potável e respetivos
pontos de abastecimento e válvulas de seccionamento. Se o abastecimento for feito a
partir da rede pública será objeto de pedido junto da entidade da área competente para o
efeito. A Entidade Executante tem que garantir que em todas as frentes de trabalho em
laboração existe água potável em quantidade suficiente à disponibilidade dos
trabalhadores.

4.10.8- Rede Provisória de Esgotos
Sempre que não se opte por instalações sanitárias químicas (wc móvel), dever-se-á
garantir a ligação dos sanitários à rede de esgotos.
A Entidade Executante deverá elaborar o projeto do sistema de rede de águas
residuais no qual deve identificar os destinos a dar às mesmas, e, se necessário, obter a
aprovação das entidades competentes.

4.10.9- Rede Provisória de Eletricidade
A Entidade Executante deverá proceder à instalação de rede elétrica provisória
atendendo aos seguintes requisitos:
• A rede de iluminação e a rede elétrica geral são independentes;
• A rede elétrica deverá ser alvo de verificação periódica por parte de um técnico
credenciado que emitirá uma declaração de conformidade da mesma com as normas
regulamentares em vigor;
• Deverá estabelecer-se a ligação à terra dos contentores e dos geradores;
• Todos os pimenteiros (quadros volantes) em obra deverão possuir proteção
diferencial com sensibilidade adequada.
• O quadro geral, bem como todos os outros, deverá ser montado em conformidade
com o disposto na legislação vigente, nomeadamente no que diz respeito à
inacessibilidade das peças em tensão, à separação dos circuitos e à ligação das massas
metálicas à “terra”. A sua proteção diferencial possuirá temporização e sensibilidade
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adequadas, de modo a garantir que eventuais cortes se efetivem no quadro imediatamente
a montante da avaria;
• A distribuição dos circuitos elétricos deverá ser tal, que garanta o equilíbrio de
consumo entre as fases de corrente;
• Os circuitos deverão ser protegidos com disjuntores diferenciais de alta
sensibilidade (30 mA);
• As tomadas de corrente disponíveis em obra deverão ser do tipo estanque, com
engate;
• Os cabos elétricos de distribuição não poderão atravessar os caminhos de
circulação, a não ser que tal atravessamento seja aéreo ou se faça pelo subsolo e
devidamente protegidos.
As instalações elétricas serão objeto de projeto específico que terá que ser submetido
à apreciação prévia da Fiscalização e à aprovação das entidades competentes, se aplicável.
A Entidade Executante deverá entregar ao CSO a declaração de responsabilidade do
técnico responsável pela instalação elétrica do estaleiro. Deverá, também, identificar a
pessoa responsável no estaleiro por esta instalação, que deverá ser indicado aos
encarregados e aos chefes de equipa, para que intervenha quando necessário.

4.10.10- Sistema de Remoção de Resíduos
A Entidade Executante deverá implementar um sistema de recolha e de remoção de
resíduos, capaz de garantir a permanente limpeza dos locais de trabalho e o asseio das
zonas sociais. Para tal, e no que diz respeito às limpezas da frente de trabalho e à retirada
de entulhos, deverão ser definidas zonas de “stockagem” provisórias, contentorizadas,
onde deverão ser depositados diariamente os resíduos, de acordo com a legislação em
vigor.
A Entidade Executante assegurará, ainda, a separação dos resíduos que possuem
riscos ecotóxicos associados ou que, pela sua natureza ou estado, devam ser
encaminhados a destino final, conforme legislação aplicável. Caso existam em obra
detritos deste género, a Entidade Executante deverá garantir por escrito, antes da primeira
retirada, que o destino final cumpre as regras ambientais impostas pela legislação
aplicável.
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No que se refere aos lixos orgânicos, estes deverão ser depositados em contentores
providos de sistema de fecho e removidos periodicamente para fora do estaleiro. A
recolha deverá ser efetuada pelas entidades competentes para o efeito, pelo que cabe à
Entidade Executante munir-se de contentores adaptados ao sistema de recolha e
transportar os mesmos até à zona exterior do estaleiro, definida pelos serviços respetivos.
A retirada de qualquer tipo de resíduos do estaleiro, só poderá ser efetuada com a
respetiva guia de acompanhamento de resíduos.
É proibido queimar e enterrar resíduos sólidos, bem como despejar no estaleiro ou
em cursos de água, líquidos contaminados. A remoção de entulhos e outros materiais para
vazadouros será feita regularmente para evitar a sua aglomeração no estaleiro. No final
dos trabalhos, os locais utilizados como apoio à obra, têm que ficar livres de quaisquer
instalações, equipamentos, materiais ou resíduos de qualquer espécie, devendo ser
retirados logo que se tornem devidamente desnecessários.
Os veículos e os equipamentos móveis devem circular em estado de limpeza
suficiente para que não sujem as estradas e os acessos de estaleiro com lamas ou outros
resíduos. Para o efeito, sem prejuízo da lavagem de rodados quando necessário, devem
assegurar-se boas condições de circulação na zona de acessos de estaleiro e nos caminhos
de obra.

4.10.11- Difusão da Informação
A eficácia do sistema de SHST que se pretende implementado no estaleiro passa em
grande parte pela difusão correta e atempada da informação referente ao controlo dos
riscos e a outras atividades que, embora não diretamente relacionadas com segurança no
trabalho, as possam influenciar positiva ou negativamente. Sem prejuízo dos fluxos de
informação estipulados, caso a caso neste documento, o CSO constitui elemento base do
fluxo de informação, nomeadamente no que diz respeito à ligação entre o Dono de Obra,
a Fiscalização e a Entidade Executante. Neste sentido, o CSO deverá estabelecer, tendo
em conta os meios técnicos e humanos ao seu dispor, os fluxos de informação que
pretende ver implementados, no sentido de garantir os pressupostos expressos
anteriormente.
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Por sua vez, a Entidade Executante deverá, à semelhança do CSO, definir e explicitar
o fluxograma de informação entre os agentes a ela ligados, nomeadamente, aos seus
trabalhadores, subempreiteiros, trabalhadores independentes e fornecedores. Este
fluxograma, com notas descritivas se for o caso, deverá ser proposto para aprovação ao
CSO que, por sua vez, estabelecerá a metodologia a aplicar nas partes de ligação destes
dois subsistemas.
Independentemente dos fluxos atrás referidos e que devem ser aplicados sobretudo a
documentos controlados, deverão existir meios de divulgação de informação geral,
capazes de sensibilizar e de informar, genericamente, os utilizadores do estaleiro sobre
matérias de SHST. Para tal, deverá a Entidade Executante dotar o estaleiro de locais
próprios de afixação, onde deverão estar patentes quer os documentos de divulgação geral
obrigatória, como seja a Comunicação Prévia de Abertura do Estaleiro, quer documentos
alusivos à prevenção dos riscos, selecionados e renovados, tendo em conta a natureza e a
programação dos trabalhos. Os procedimentos essenciais a adotar em caso de emergência
devem encontrar-se afixados permanentemente.

4.10.12- Plano de Acesso, Circulação e Sinalização
Nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003 devem adotar-se as medidas para garantir
as condições de acesso, de deslocação e de circulação necessárias à segurança de todos
os trabalhadores no Estaleiro, incluindo os elementos da Fiscalização e eventuais
visitantes.
Conjuntamente com o Projeto do Estaleiro, a Entidade Executante preparará o Plano
de Acesso, de Circulação e de Sinalização, por forma a programar a adoção de medidas
capazes de garantir adequadas condições de acesso, de deslocação e de circulação
necessárias à segurança de todos os trabalhadores, eventuais visitantes no Estaleiro e
transeuntes nas imediações do Estaleiro tendo em conta a natureza, as características, a
dimensão e a localização das zonas da obra em causa.
O Plano de Acessos, de Circulação e de Sinalização deve ter em conta, no mínimo,
os seguintes pontos:
• As prescrições mínimas para a sinalização de segurança deverão obedecer aos
requisitos da Diretiva 92/58/CEE;
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• O Plano de Sinalização e de Circulação deverá obedecer ao estipulado no Decreto
Regulamentar Nº 22-A/98 com as alterações introduzidas pelo DR N.º 41/2002 e à
Portaria Nº 1456-A/95;
• Identificar todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas);
• Tomar as medidas necessárias para que o acesso ao Estaleiro seja reservado a
pessoas autorizadas. Não deve ser permitido em caso algum o atravessamento do Estaleiro
por pessoas estranhas à obra;
• Na definição dos caminhos de circulação deve ser considerada a movimentação
de todos os materiais e equipamentos utilizados na obra;
• Todas as entradas no Estaleiro têm que ser sinalizadas proibindo a entrada a
pessoas estranhas à obra e a indicação do Equipamento de Proteção Individual de
utilização obrigatória dentro do Estaleiro (no mínimo, capacete e botas com palmilha e
biqueira de aço).
A sinalização do Estaleiro deve identificar:
• Zonas perigosas ou interditas, com identificação dos perigos;
• A obrigação de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI);
• Caminhos pedonais para circulação de trabalhadores;
• Sinalização da localização dos meios de combate a incêndios;
• Localização das instalações do Estaleiro.

É proibido transportar trabalhadores em máquinas ou equipamentos que não se
destinem a esse fim.
Durante a utilização das máquinas e dos equipamentos em obra, a Coordenação de
Segurança fará ainda inspeções às condições operacionais. Sempre que na sua opinião
não estejam reunidas as condições para o prosseguimento dos trabalhos, estes devem
parar até serem repostas essas condições.
O Plano de Acesso, de Sinalização e de Circulação (ver Anexo 12) deve ser
estabelecido tendo em conta, nomeadamente, o estipulado no Decreto-Lei n.º 141/95, de
14 de junho, relativo às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde
no trabalho. Os sinais de segurança e de saúde a empregar no Estaleiro devem ser os
previstos na Portaria N.º 1456-A/95 de 11 de dezembro e no Decreto-Regulamentar n.º
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22-A/98, de 1 de outubro, com as alterações introduzidas pelo DR N.º 41/2002. Salvo
disposições regulamentares contrárias, os sinais devem ser colocados à altura da visão.

4.10.13- Plano de Utilização e de Controlo dos Equipamentos de Estaleiro
Só é autorizada a entrada de equipamentos no estaleiro, na aceção da Diretiva
Máquinas, se o futuro utilizador exibir certificado de conformidade e comprovar que o
equipamento foi sujeito a revisões e a manutenções periódicas previstas no manual de
utilização, ou noutras indicações do detentor do equipamento, se mais exigentes.
As máquinas presentes em obra deverão ser mantidas em boas condições pelos
respetivos Empreiteiros. Durante a utilização das máquinas e dos equipamentos em obra,
o CSO fará ainda inspeções às condições operacionais, sempre que na sua opinião não
estejam reunidas as condições para o prosseguimento dos trabalhos, estes devem parar
até serem repostas essas condições.
Todos os aparelhos de elevação de carga deverão ter escrito de forma bem visível a
carga máxima admissível, conter todos os acessórios de sinalização e de segurança
operacionais e ter em dia a sua manutenção de acordo com as especificações do
fabricante.
Para garantir o bom estado de funcionamento dos equipamentos de estaleiro, a
Entidade Executante realizará quinzenalmente um controlo geral dos mesmos, que
registará em cópias do modelo Controlo Geral de Equipamentos de Estaleiro, incluído no
Anexo 8 deste documento. A Entidade Executante deverá designar o responsável pelo
Controlo Geral dos Equipamentos de Estaleiro (pessoa com categoria profissional
equivalente ou superior a encarregado), ao qual cabe assegurar a realização do controlo
geral que terá de incidir sobre todos os equipamentos que podem apresentar riscos para
os trabalhadores.
Cada equipamento deve ostentar, de modo legível e indelével, as seguintes
indicações mínimas:
• Nome e endereço do fabricante;
• Marca CE;
• Designação da série ou do modelo;
• Ano de fabrico.
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Os equipamentos que apresentem riscos específicos devem estar reservados somente
a operadores especializados e devidamente informados sobre:
• Condições de utilização do equipamento;
• Situações anormais;
• Situações previsíveis;
• Conclusão a retirar de experiências anteriores de utilização desses equipamentos;
• Condições mínimas de segurança.
É responsabilidade da Entidade Executante:
• Incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento
dos equipamentos que operam e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detetem;
• Proceder ao controlo de todos os equipamentos de estaleiro (próprios e dos seus
subempreiteiros) com a periodicidade estabelecida;
• Efetuar prontamente as correções das anomalias detetadas.
É responsabilidade da Fiscalização assegurar que a Entidade Executante procede ao
Controlo Geral dos Equipamentos de Estaleiro com a periodicidade estabelecida.

4.10.14-Plano de Proteções Coletivas
A Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde em vigor determina a necessidade
de o empregador aplicar, entre outras, as medidas necessárias de proteção coletiva
visando a redução de riscos profissionais. Nesse diploma legal prevê-se também como
princípio de prevenção geral que o empregador deve dar prioridade às medidas de
proteção coletiva face às medidas de proteção individual.
Todas as zonas com risco de quedas em altura devem ser protegidas com medidas de
proteção coletiva adequadas e eficazes e se necessário os trabalhadores que aí laboram
devem utilizar proteções individuais. Quando por razões técnicas, as medidas de proteção
coletiva forem inviáveis ou ineficazes, deverão ser adotadas medidas de proteção
individual.
As proteções coletivas deverão ter elementos que impeçam a queda de objetos em
altura, e quando isso não seja tecnicamente possível, o acesso de trabalhadores deverá ser
interdito às zonas perigosas. As proteções coletivas deverão ser montadas utilizando
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materiais e/ou sistemas homologados, sendo necessário proceder à entrega de certificados
de conformidade à Coordenação de Segurança quando aplicável.
As proteções coletivas da Obra não poderão ser retiradas sem autorização da
Coordenação de Segurança e do empreiteiro / subempreiteiro que as colocou. As
proteções retiradas terão de ser recolocadas no seu lugar, se tecnicamente possível, após
o

término

dos

trabalhos.

Durante

a

execução

destes

trabalhos

o

empreiteiro/subempreiteiro que retirou as proteções é responsável pela segurança de
todos os trabalhadores da Obra que se encontrem ou circulem na zona dos trabalhos.
Aquando do desenvolvimento e da especificação do PSS, a Entidade Executante
deverá entregar o Plano de Proteções Coletivas (Anexo 13), definindo objetivamente os
equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) a utilizar, as suas características técnicas e os
limites e a respetiva implantação nos locais adequados, em função dos riscos
remanescentes de projeto e daqueles que as opções técnicas e organizativas, na fase de
obra, possam gerar.
Sem prejuízo de outras proteções que a Entidade Executante, a Fiscalização e o CSO
entendam necessárias, o Plano de Proteções coletivas deverá atender ao seguinte:
• Estabelecimento, no espaço e no tempo, do aprovisionamento, da stockagem e da
implantação dos EPC’s;
• Função que se pretende obter com a aplicação dos EPC’s.

4.10.15- Plano de Proteções Individuais
Por Equipamento de Proteção Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou
seu acessório destinado a uso pessoal do trabalhador para proteção contra riscos
suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no desempenho das tarefas que lhe estão
cometidas. Na definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguirse os de uso permanente e os de uso temporário.
Uso permanente: destinam-se a ser utilizados durante a permanência de qualquer
trabalhador no estaleiro (por exemplo, capacete de proteção e botas com biqueira e
palmilha de aço).
Uso temporário: serão utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que
desempenha (por exemplo, uso de protetores auriculares quando em ambientes com
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elevada intensidade sonora) e dependendo das condições de trabalho excecionais a que
este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arneses na execução de trabalhos em
altura, quer quando não possam ser adotadas medidas de proteção coletiva, quer em
complemento destas como medida acessória).
A Entidade Executante deverá assegurar-se de que os seus trabalhadores estão
informados e instruídos sobre os riscos existentes nos locais de trabalho e em especial,
sobre as consequências da sua permanência nos locais proibidos, quando as medidas do
tipo coletivo não solucionem os problemas. Os seus trabalhadores deverão ser instruídos
sobre a utilização correta de equipamentos de proteção individual sendo-lhes também
providenciada informação sobre as consequências da sua não utilização ou utilização
defeituosa.
Ao trabalhador caberá a responsabilidade de respeitar as instruções de utilização e
participar todas as anomalias ou defeitos que detete no mesmo. Os EPI’s têm carácter
supletivo em relação à prevenção de riscos, pelo que não substituem a proteção coletiva,
sempre que esta possa ser tecnicamente implementada. A Fiscalização, o CSO e os
representantes do Dono da Obra, deverão cumprir exemplarmente e fazer cumprir
escrupulosamente as regras de uso de EPI’s (Tabela 16).
É obrigatório o uso permanente de:
• Capacete de proteção;
• Bota de segurança (biqueira e palmilha de aço);
• Vestuário de alta visibilidade e retrorrefletor, ou em substituição colete refletor
amarelo fluorescente.
Outros EPI’s poderão ser de utilização obrigatória sempre que a operação a realizar
o justifique, nomeadamente:
• Óculos de maçarico/viseira para soldador ou óculos panorâmicos/viseiras para
outros trabalhos com projeção de partículas (trabalho com rebarbadoras, etc.),
• Roupa de trabalho de modelo apropriado ou a definir (p.e., retrorrefletor para
trabalho noturno ou nas vias ferroviárias e/ou rodoviárias, entre outros);
• Proteção auricular para o trabalho com ferramentas ruidosas (martelo pneumático,
etc.);
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• Cintos de segurança e/ou arnês com absorvente de energia, devidamente fixados
(em zonas com altura superior a 2 metros e desde que não exista proteção coletiva que
impeça a queda em altura).
Tabela 16- EPI's

Designação

Capacete de
Proteção

Colete
Refletor

Botas de Proteção

Arnês

EXEMPLO

-

SINALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Previnem a
queda de objetos
na cabeça

Melhoram a
visibilidade a
todos que o
rodeiam

Previnem ferimentos
devido a pregos ou
queda de materiais
nos pés

Obrigatório o seu
uso no andaime

NORMA

EN 397 e 443

CE EN 471

EN 345

EN 361, 355 e
362

Sempre que se utilizem equipamentos que produzam detritos e/ou ruídos será
obrigatório o uso do seguinte equipamento:
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Óculos de
Proteção

Máscara
Respiratória

DESCRIÇÃO

Evitam
ferimentos nos
olhos

NORMA

EN 166

Designação

Luvas de proteção

Protetor
Auditivo

Previne os
riscos de
respiração de
gases,
poeiras…

Evitam doenças de
pele

Evitam a
exposição a
níveis sonoros
perigosos

EN 141:2001

EN 659

CE EN 352-2

EXEMPLO

SINALIZAÇÃO

A Entidade Executante disporá de capacetes, botas e coletes refletores para os
eventuais visitantes à obra de modo a que estes possam efetuar as visitas protegidos e em
conformidade com o exposto nesta secção. O Equipamento de Proteção Individual a
fornecer pela Entidade Executante deve garantir as seguintes condições:
• Estar conforme as normas aplicáveis à sua conceção, fabrico e utilização em
matéria de segurança e de saúde, em especial no que se refere ao seu prazo de validade;
• Ser adequado aos riscos a prevenir e às condições existentes no local de trabalho,
sem implicar por si próprio um aumento de risco;
• Atender às exigências ergonómicas e de saúde do trabalhador;
• Ser adequado ao seu utilizador;
• Quando utilizados em simultâneo devem ser compatíveis entre si.
Antes da utilização dos EPI’s, a Entidade Executante terá de assegurar as seguintes
obrigações:
•

Fornecer EPI’s e garantir o seu bom funcionamento;

•

Fornecer e manter disponíveis, nos locais de trabalho, informação adequada sobre
cada equipamento de proteção individual;

•

Informar os trabalhadores dos riscos contra os quais o EPI os visa proteger;

•

Assegurar a formação sobre a utilização dos EPI’s, organizando, se necessário,
exercícios de segurança.
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•

Constitui obrigação dos trabalhadores:

– Utilizar corretamente o EPI de acordo com as instruções que lhe forem fornecidas;
– Conservar e manter em bom estado o equipamento que lhe for distribuído;
– Participar de imediato todas as avarias ou deficiências do equipamento de que tenha
conhecimento.
A Entidade Executante registará a distribuição de EPI’s a todos os trabalhadores da
obra, incluindo os dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes. Para tal
utilizará o modelo Distribuição de EPI, incluído no Anexo 14 deste documento.
No ato da entrega dos EPI’s, cada trabalhador deverá assinar a sua receção,
competindo ao empregador, nos termos da legislação em vigor, informar aquele dos riscos
que cada EPI visa proteger.

4.10.16- Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
Nos termos da Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, constitui
obrigação da entidade empregadora assegurar a formação e a informação dos
trabalhadores, tendo em conta as funções que desempenham e o posto de trabalho que
ocupam. Atendendo às características dos trabalhos a realizar, ao prazo de execução da
empreitada, às condicionantes existentes e aos métodos e processos construtivos, a
Entidade Executante deverá preparar um Plano de Formação e de Informação dos
Trabalhadores (Anexo 14), por forma, a assegurar o cumprimento da referida obrigação.
Este Plano poderá incluir ações de diversos tipos, nomeadamente:
• Ações de sensibilização da generalidade dos trabalhadores para a SHST;
• Afixação de informações gerais sobre a segurança no trabalho, realçando aspetos
essenciais;
• Divulgação do PSS;
• Uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s);
• Cuidados a ter com equipamentos e com máquinas;
• Funcionamento do Plano de Emergência da Obra;
• Calendarização de reuniões periódicas por grupos de trabalhadores, assente no
Cronograma de Trabalhos da Empreitada;
• Formação específica a trabalhadores sempre que se justifique;
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• Formação adequada a trabalhadores com tarefas específicas no âmbito da
segurança e da saúde (técnicos de prevenção, socorristas, etc.);
• Procedimentos de emergência em acidentes elétricos;
• Sinalização de Segurança (as cores na sinalização de segurança e a pintura com
cores, de todos os elementos construtivos ou da instalação que convenha diferenciar do
conjunto).
No que diz respeito à Sinalização de Segurança, os responsáveis pelos trabalhos e
seus trabalhadores deverão estar familiarizados com os seguintes sinais:
• Boca de incêndio ou hidrante;
• Extintor;
• Sirene de alarme;
• Perigo de existência de cargas suspensas;
• Perigo de morte;
• Perigo de queda de objetos;
• Perigo de eletrocussão;
• Perigos vários;
• Perigo de substâncias inflamáveis;
• Uso obrigatório de óculos;
• Uso obrigatório de cintos de segurança;
• Uso obrigatório de botas de proteção;
• Uso obrigatório de luvas;
• Uso obrigatório de máscaras;
• Uso obrigatório de capacete;
• Substâncias inflamáveis;
• Substâncias comburentes;
• Substâncias corrosivas;
• Substâncias explosivas;
• Substâncias nocivas.
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À entrada do estaleiro e nos locais de trabalho serão colocados os sinais respeitantes
à obrigação de utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e à proibição
de entrada de pessoas estranhas à obra.
Todas as ações do âmbito da Formação e da Informação dos Trabalhadores devem
ser registadas, incluindo nomeadamente, registos de presenças, tema abordado, duração,
etc. O CSO poderá, a qualquer momento, exigir estes registos ou assistir a uma destas
Ações de Formação.
Deve ser prevista a afixação dos seguintes elementos em local de grande visibilidade
pelos trabalhadores:
• Comunicação Prévia;
• Horário de Trabalho;
• Contactos e Procedimentos de Emergência;
• Planta de Estaleiro / Emergência;
• Informações relevantes sobre segurança e saúde do trabalho.
Em sede de reunião de Comissão de Segurança da Empreitada, far-se-á a avaliação
da implementação do Plano de Formação, procedendo-se a eventuais ajustes, sempre que,
objetivamente, se verifiquem comportamentos inseguros ou quando, em função da
introdução no estaleiro de equipamentos, máquinas ou materiais não previstos, seja
previsível a necessidade de reforço das ações de formação.

4.10.17- Ações de Sensibilização
As ações de sensibilização deverão ter lugar, num dos primeiros dias da abertura do
estaleiro, e durante a execução dos trabalhos com periodicidade previamente definida.
A Entidade Executante deverá transmitir ao coletivo dos trabalhadores (incluindo os
dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes) os aspetos essenciais contidos no
PSS da empreitada e que interessem à generalidade dos trabalhadores. Sempre que, no
decurso da execução da obra, um novo trabalhador seja integrado no estaleiro, a Entidade
Executante deverá também garantir que lhe são fornecidas informações gerais sobre
segurança e saúde.
Para além das ações de sensibilização dirigidas a todos os trabalhadores da obra,
deverão também prever-se reuniões periódicas com grupos de trabalhadores,
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preferencialmente nos próprios locais de trabalho. Consoante as características dos
trabalhos e o número de trabalhadores existentes no estaleiro, estes grupos poderão ser
constituídos por categorias profissionais ou por equipas de trabalho. Nestas reuniões
deverão ser analisadas as fichas de Procedimentos de Monitorização e de Prevenção
aplicáveis às tarefas a executar. A duração destas reuniões dependerá da complexidade
de cada tipo de trabalho.

4.10.18- Plano de Emergência
Nos termos da legislação em vigor, constitui obrigação da Entidade Executante
elaborar e manter operacional um sistema que permita dar resposta às situações de
emergência que possam ocorrer no estaleiro. Face ao exposto, a Entidade Executante
apresentará um Plano de Emergência estabelecendo as medidas a aplicar em caso de
ocorrência da mesma.
A Entidade Executante preparará um Plano de Emergência estabelecendo as medidas
a aplicar em caso de acidente, o qual deve prever, no mínimo:
• Os caminhos fundamentais de evacuação das zonas de trabalho, devidamente
desimpedidos;
• Um sistema de comunicação fiável entre os locais de trabalho e a equipa de
emergência, nomeadamente com o(s) socorrista(s);
• Afixação na vitrina e junto aos telefones que existam no Estaleiro, de Lista de
Telefones de Emergência, nomeadamente Bombeiros, Polícia, Hospital, entidades
concessionárias de serviços afetados, Serviços Camarários, Fiscalização, Coordenador de
Segurança em Obra, Diretor da Técnico da Empreitada, Encarregado Geral;
• Uma lista de contactos de emergência a afixar junto dos meios de comunicação
com o exterior;
• Sinalização dos caminhos de evacuação, da localização de meios e de
equipamentos de socorro, de combate a incêndios, sirenes de aviso, iluminação de
emergência, etc.;
• Procedimentos para a evacuação e minimização do impacto do sinistro;
• Um fluxograma explicativo das ações e das responsabilidades previstas no sistema
de emergência;
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• Sinalização de segurança identificando, nomeadamente os caminhos de
evacuação, a localização de meios de combate a incêndios e os equipamentos de socorro
e o posto de primeiros socorros (fixo ou móvel);
• Identificação de elementos com formação em prestação de primeiros socorros
(socorristas do trabalho) e respetivos meios disponibilizados a estes para rápida
comunicação;
• Prever um sistema de comunicação eficaz entre o estaleiro principal com as várias
frentes de trabalho, identificando os trabalhadores envolvidos na operacionalidade do
sistema de comunicação. Esses trabalhadores têm que possuir um meio de comunicação
rápida e uma lista de meios de socorro e respetivos contactos para poderem solicitar a
intervenção dos meios de socorro necessários em situação de acidente.
Este plano deverá ser amplamente divulgado e testado através de simulações
periódicas.
A Entidade Executante deverá estabelecer a coordenação entre a Obra e as
infraestruturas locais de saúde e de emergência. Deverá ainda manter um registo
atualizado de todas as ocorrências verificadas em matéria de segurança.
Nos estaleiros móveis, deverá existir em cada frente de trabalho, uma caixa de
primeiros socorros, um extintor e uma lista de contactos de emergência. O conteúdo
mínimo da caixa de primeiros socorros é:
• Pinça bico de pato, pinça dentes de rato e tesoura de pontas redondas;
• Luvas descartáveis;
• Betadine (solução dérmica e solução espuma), pomada para queimaduras, pomada
oftálmica e solução para lavagem oftálmica;
• Algodão, compressas várias, adesivo, pensos rápidos e panos triangulares.

A atuação em caso de emergência é configurada da seguinte forma:
➢ 1.ª Fase – declaração de uma situação de emergência;
➢ 2.ª Fase – socorro imediato e acionamento do plano de emergência;
➢ 3.ª Fase – comunicação à Direção Técnica da Obra e à Fiscalização/CSO.
A atuação em caso de acidente, que implique o transporte do acidentado para fora da
zona da obra, deverá estar contemplada no Plano de Emergência, indicando o
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procedimento do Responsável de emergência da Entidade Executante ou seu substituto,
que poderá ser estruturada nos seguintes moldes:
1) Chamar os socorristas através do número de telefone nacional de emergência 112
ou outro indicado na Lista de Telefones de Emergência. É fundamental dar dados o mais
precisos possível:
- A sua identificação:
- A morada do local:
- Descrever o acidente: Número de feridos e tipo de acidente (queda, atropelamento,
soterramento, corte...);
- O tipo de lesão: (hemorragia, intoxicação...) e parte do corpo atingida (pés, braços,
pernas, tronco, cabeça, etc.);
- O melhor acesso para chegar ao local (envie pessoas ao encontro dos socorristas
por forma a tornar o socorro mais rápido).
2) Alertar o Responsável de Segurança, a Direção de Obra e o Coordenador de
Segurança;
3) Fazer com que o acidentado fique o mais confortável possível, tendo em atenção
as seguintes regras:
- Não deslocar o acidentado;
- O acidentado não poderá ingerir qualquer tipo de alimento, sólido ou líquido;
- Afastar todas as pessoas que não sejam necessárias;
- Manter o acidentado quente, utilizando uma manta ou um casaco;
- Desimpedir os acessos de modo que o socorro externo possa chegar e sair no mais
curto espaço de tempo possível;
- Em caso de acidente com corrente elétrica, NÃO TOCAR NO ACIDENTADO,
antes de se ter assegurado de que a corrente elétrica está desligada.
4) Providenciar para que os socorristas lhe indiquem instruções para ajudar o
acidentado;
5) Ajudar os socorristas em tudo o que lhe for possível;
6) Elaborar o relatório de acidente;
7) Comunicar à ACT nas 24 horas subsequentes à ocorrência do acidente.
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Sempre que ocorram acidentes de que resultem a morte ou lesão grave de
trabalhadores, têm de:
• Ser suspensos, por quem participe o acidente ou por solicitação da ACT, todos os
trabalhos suscetíveis de destruir ou alterar os vestígios deixados, sem prejuízo da
assistência a prestar às vítimas;
• Permitir unicamente a trabalhadores com aptidão e com formação adequadas, o
acesso a zonas de risco grave;
• Adotar medidas e dar instruções que permitam aos trabalhadores, em caso de
perigo grave e iminente, cessar a sua atividade e afastar-se de imediato.

Em caso de acidente de grandes proporções (grande incêndio, terramoto,
desmoronamento de grandes proporções, ameaça de bomba ou inundação) a Evacuação
dos trabalhadores presentes no estaleiro e na Obra será realizada à ordem do Encarregado
da Obra ou do seu substituto. O alerta de emergência será realizado através de uma sirene
de alarme ou de outro meio eficaz a sugerir pela Entidade Executante.
Os trabalhadores deverão encaminhar-se ordeiramente para o Ponto de Encontro,
seguindo as rotas de evacuação definidas. Aguardarão neste ponto até ordem em
contrário. O Encarregado dos trabalhos deverá realizar a contagem dos seus homens,
informando prontamente os outros responsáveis presentes em obra da falta de um ou mais
trabalhadores. É vivamente desaconselhada a tentativa de resgate de feridos ou
desaparecidos por pessoal não especializado no local.
O Responsável do estaleiro ou seu substituto deverão manter a calma a prestar as
informações necessárias aos elementos dos serviços exteriores (Bombeiros, Emergência
Médica, ACT, ...).
O Plano de Emergência deve ser permanentemente adaptado à Obra, pela Entidade
Executante, com o apoio do(s) subempreiteiro(s). Deverá ser completado sempre que
surjam modificações na obra. As plantas de evacuação serão afixadas em locais de acesso
dos trabalhadores.
Os documentos preparados no âmbito do Plano de Emergência serão arquivados pelo
CSO no Anexo 12 do PSS.
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4.10.19- Plano de Prevenção e de Controlo de Alcoolémia
O consumo excessivo de álcool revela-se suscetível de produzir efeitos maléficos ao
nível do absentismo, da produtividade no trabalho e da relação com os colegas de
trabalho. Além disso, porque afeta a capacidade de reação, de decisão, de coordenação
física, de discernimento e de temperamento, pode ainda aumentar o risco de produção de
acidentes.
Durante o decurso da obra, o Plano de Prevenção e de Controlo de Alcoolémia impõe
as seguintes normas:
• Não é permitida a realização de qualquer trabalho sob o efeito do álcool,
especialmente a condução de máquinas, trabalhos em altura e trabalhos em valas.
• Considera-se estar sob o efeito do álcool, o trabalhador que, submetido a exame
de pesquisa de álcool no ar expirado, apresente uma taxa de alcoolemia igual ou superior
a 0,5 g/l.
• O controlo de alcoolemia será efetuado com carácter aleatório entre os
trabalhadores que prestem serviço na empresa, bem como àqueles que indiciem estado de
embriaguez, devendo para o efeito utilizar-se material e tratamento apropriado,
devidamente aferido e certificado.
• Assiste sempre ao trabalhador submetido ao teste, o direito à contraprova,
realizando-se, neste caso, um segundo exame nos dez minutos imediatamente
subsequentes ao primeiro.
• A realização do teste de alcoolemia é obrigatória para todos os trabalhadores,
presumindo-se em caso de recusa que o trabalhador apresenta uma taxa de alcoolemia
igual ou superior a 0,5 g/l.
• Caso seja apurada ou presumida taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5 g/l, o
trabalhador será imediatamente impedido, pelo seu superior hierárquico, de prestar
serviço durante o restante período de trabalho diário, com a consequente perda da
remuneração referente a tal período.
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4.10.20- Plano de Identificação e Saúde dos Trabalhadores
Nos termos da Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, constitui
obrigação da entidade empregadora assegurar a vigilância adequada da saúde dos
trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos. Assim, a Entidade
Executante deverá assegurar que cada trabalhador da obra possui aptidão física e psíquica
para o exercício das suas funções. Para tal utilizará o modelo Controlo de Inspeções
Médicas, incluído no Anexo 6 deste PSS.
Os trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporária por
um período superior a 30 dias devem, antes de regressar ao trabalho, ser sujeitos a exame
de saúde. É responsabilidade da Entidade Executante, garantir que todos os trabalhadores
da obra foram sujeitos ao controlo médico, conforme especificado na legislação aplicável.
As Fichas de Aptidão Médica encontram-se no Anexo 6.

4.10.21- Plano de Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade
4.10.21.1- Comunicação e Registo de Acidentes
É competência da Entidade Executante registar os acidentes de trabalho que originem
lesão corporal, perturbação funcional ou doença. Sem prejuízo de outras comunicações
estabelecidas legalmente, a Entidade Executante é responsável por comunicar por escrito
ao CSO e à Fiscalização todos os acidentes ocorridos, atendendo às seguintes regras: A
comunicação ao CSO e à Fiscalização, deverá ser feita no prazo máximo de 24 horas após
o acidente ou imediatamente se, se tratar de um acidente grave ou mortal, na aceção do
disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. Neste
último caso, deverá ainda a Entidade Executante garantir a comunicação à ACT pelo
Empregador, ou substituir-se a este, num prazo máximo de 24 horas. A Entidade
Executante e o Empregador deverão ainda, assegurar a suspensão de quaisquer trabalhos
sob sua responsabilidade que sejam suscetíveis de destruir ou alterar os vestígios do
acidente, sem prejuízo de assistência às vítimas. Deverão ainda, de imediato e até à
recolha dos elementos necessários para a realização do inquérito, impedir o acesso de
pessoas, máquinas e materiais ao local do acidente, com exceção dos meios de socorro e
assistência às vítimas.
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No prazo máximo de uma semana após a data do acidente, a Entidade Executante
terá que enviar ao CSO e à Fiscalização a Investigação de Acidente de Trabalho e a
Participação Interna de Acidentes, para tal utilizará os modelos incluídos no Anexo 15
deste PSS.
Na situação do trabalhador acidentado permanecer de baixa por um longo período, a
Entidade Executante enviará ao CSO e à Fiscalização, no final de cada mês, a evolução
do estado de saúde do acidentado e previsão do seu regresso ao trabalho.
4.10.21.2-Comunicação de Incidentes
A Entidade Executante é responsável por comunicar por escrito à Coordenação de
Segurança em obra, à Fiscalização e à ACT todos os incidentes ocorridos no prazo
máximo de 24 horas após a ocorrência do mesmo. No prazo máximo de uma semana após
a data do incidente, a Entidade Executante terá que enviar ao CSO e à Fiscalização a
Investigação de Acidente de Trabalho e a Participação Interna de Acidentes. Esse
relatório deve conter, no mínimo, as causas previsíveis do incidente e as medidas de
prevenção implementadas, destinadas a evitar a recorrência de incidentes do mesmo tipo.

4.10.21.3- Índices de Sinistralidade
A Entidade Executante registará todos os dados necessários para determinar os
principais Índices de Sinistralidade, como no exemplo do cabeçalho apresentado na
Tabela 17), sendo anexado no Anexo 15.
Tabela 17- Cabeçalho dos índices de sinistralidade

Nas colunas (1) e (2) registam-se, respetivamente, o ano e o mês a que correspondem
os dados e índices de sinistralidade da respetiva linha do quadro. O número médio de
trabalhadores num dado mês regista-se na coluna (3). É calculado pela média aritmética
do número de trabalhadores existente em cada um dos dias desse mês. Somando esse
valor ao acumulado no mês anterior obtém-se o número acumulado de trabalhadores que
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se regista na coluna (4). O número de Homens x hora trabalhadas no mês é registado na
coluna (5) e determina-se a partir de folhas diárias de permanência de cada trabalhador
em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de registar o número total de horas
de exposição a risco de todos os trabalhadores existentes no estaleiro. A soma do valor
assim obtido com o acumulado do mês anterior, é registado na coluna (6) e corresponde
ao número total de horas trabalhadas desde o início. Nas colunas (7) a (10) registam-se
os acidentes ocorridos na obra, mortais e não-mortais, relativamente ao mês em curso e
ao acumulado desde o início. O número de dias de trabalho perdidos no mês em curso
pelo conjunto de trabalhadores do estaleiro é registado na coluna (11), registando-se na
coluna (12) o respetivo número acumulado desde o início da obra. Na contagem do
número de dias de trabalho perdidos não se considera o dia da ocorrência do acidente nem
o do regresso ao trabalho.
O Índice de Incidência (II) é o número de acidentes ocorridos num dado período
por cada mil trabalhadores expostos a risco no mesmo período. É calculado pela seguinte
expressão:
➢ Este índice pode ser calculado para o mês em curso, valor que se regista na coluna
(13), e em termos de valor acumulado anotado na coluna (14). Neste último caso
consideram-se na expressão acima indicada o número total de acidentes mortais e nãomortais ocorridos desde o início (soma do acumulado do mês anterior ao do mês em
curso) e o número médio de trabalhadores existentes em estaleiro no mesmo período.
O Índice de Frequência (IF) é o número de acidentes ocorridos num dado período
em cada milhão de Homens x hora trabalhadas no mesmo período, traduzindo a
probabilidade de ocorrência de acidentes. É calculado pela seguinte expressão:
➢ Do mesmo modo que para o caso anterior, este índice pode ser calculado para o
mês em curso, valor que se regista na coluna (15), e em termos de valor acumulado
anotado na coluna (16). Neste último caso, considera-se na expressão acima indicada o
número total de acidentes mortais e não-mortais ocorridos desde o início (soma do
acumulado do mês anterior ao do mês em curso) e o número acumulado de Homens x
hora trabalhadas no estaleiro no mesmo período.
O Índice de Gravidade (IG) é o número de dias de trabalho perdidos pelo conjunto
de trabalhadores acidentados num dado período em cada mil Homens x hora trabalhadas
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nesse mesmo período, traduzindo as consequências dos acidentes. É calculado pela
seguinte expressão:
➢ Também neste caso, este índice pode ser calculado para o mês em curso, valor que
se regista na coluna (17), e em termos de valor acumulado anotado na coluna (18). Para
efeitos de aplicação desta expressão, considera-se que cada acidente mortal equivale a
uma perda de 7500 dias de trabalho (penalização estatística).
Índice de Duração (ID) dos acidentes de trabalho é o número médio de dias de
trabalho (sem penalização estatística) perdidos por cada acidente, realçando a gravidade
dos acidentes ocorridos. É calculado pela seguinte expressão:
➢ Este índice pode também ser calculado para o mês em curso, valor que se regista
na coluna (19), e em termos de valor acumulado anotado na coluna (20).
O cálculo dos IS será realizado em folha de cálculo disponibilizada pela Coordenação
de Segurança em Obra.
Os resultados obtidos deverão ser objeto de análise em reuniões da Comissão de
Segurança, discutindo as causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situação
recomende, melhorar as técnicas de segurança e de saúde a aplicar visando evitar ou
eliminar potenciais riscos.
O quadro de registo dos Índices de Sinistralidade será atualizado no final de cada
mês e afixado, conjuntamente com gráficos dele extraídos mostrando a evolução dos
Índices de Sinistralidade, no estaleiro, na primeira semana de cada mês. Este quadro, será
enviado pela Entidade Executante ao CSO, até ao quinto dia útil do mês seguinte a que
reporta.
4.10.21.4- Plano de Visitantes
Dado os riscos inerentes ao estaleiro, são interditas as visitas a menores de dezasseis
(16) anos. As visitas ao estaleiro carecem, sempre, de autorização prévia do Dono da
Obra. O pedido de autorização da visita deverá ser feito por escrito ao Dono da Obra, com
uma antecedência mínima de 48 horas, indicando o intuito da visita, a data de realização
da mesma, os nomes e as idades dos visitantes.
A visita deverá ser do conhecimento da Fiscalização e da Entidade Executante, a qual
deverá assegurar que os visitantes:
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•

São acompanhados por pessoa conhecedora do estaleiro;

• Utilizam o equipamento de proteção individual obrigatório, incluindo capacete de
proteção contendo na frente a inscrição "Visitante";
•

Foram elucidados sobre os caminhos que devem utilizar sobre as zonas de perigo.

Não é permitido filmar ou fotografar no perímetro do estaleiro, salvo se devidamente
autorizado pelo Dono da Obra. A autorização para tirar fotografias ou filmar, deve ser
solicitada por escrito, antecipadamente ou na altura do pedido de visita. A autorização de
tirar fotografias ou filmar deve ser mostrada quando pedida. Às pessoas que infrinjam
esta norma não será permitida a permanência no estaleiro. Com exceção deste preceito
estão as forças policiais e os serviços de inspeção, no âmbito das suas atribuições.
Os contactos com a comunicação social no âmbito da Obra/estaleiro e em todos os
assuntos que digam respeito à construção, mesmo quando envolvem os Empreiteiros, os
Subempreiteiros ou os Trabalhadores Independentes serão organizadas através dos
serviços da Fiscalização ou do Dono de Obra.
O Plano de Visitantes deverá respeitar as condutas indicadas no Plano de Acessos,
de Circulação e de Sinalização (Anexo 12) aprovado para a obra.
4.10.21.5-Plano de Monitorização e de Prevenção
O Plano de Monitorização e de Prevenção pretende estabelecer medidas de prevenção
dos riscos associados às operações de construção. Através deste plano será possível
registar e controlar passo a passo o desenvolvimento de uma determinada atividade ou
operação de construção na ótica da segurança e da saúde do trabalho.
Para implementar esta verificação serão considerados dois tipos de documentos:
•

Procedimentos de Monitorização e de Prevenção;

•

Registos de monitorização e de prevenção.

4.10.21.6- Procedimentos de Monitorização e de Prevenção
Com os Procedimentos de Inspeção e Prevenção pretende-se identificar os riscos e
planear as respetivas medidas preventivas associadas à execução de cada operação de
construção.
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A Entidade Executante deverá elaborar os Procedimentos de Monitorização e
Prevenção das atividades a realizar em obra, de acordo com os métodos e processos
construtivos que pretende utilizar.
4.10.21.7- Registo de Monitorização e de Prevenção
É responsabilidade da Entidade Executante proceder à verificação da execução das
operações de construção de acordo com os Procedimentos de Inspeção e de Prevenção
estabelecidos, assim como registar as ações realizadas e os respetivos resultados das
inspeções, das medições e dos ensaios efetuados no âmbito de cada verificação.

4.10.21.8- Suspensão de Trabalhos Por Falta de Condições de Segurança
Sempre que a CSO considerar que durante a realização de determinada atividade em
obra não estão reunidas as adequadas condições de segurança prescritas no PSS e no
respetivo Desenvolvimento Prático do PSS, a CSO mandará suspender a atividade. A
suspensão será solicitada através de Auto de Suspensão.
Os trabalhos ficarão suspensos até que sejam repostas as condições de segurança
indicadas pela CSO e só se iniciaram após verificação e autorização da CSO. A Entidade
Executante, os Subempreiteiros contratados e os trabalhadores independentes ficam
obrigados a respeitar todas as indicações de segurança provenientes da CSO, não podendo
apresentar quaisquer custos adicionais devido à paragem de trabalhos provocada por falta
de condições de segurança.

4.10.22- Planos Específicos de Segurança
A Entidade Executante deverá submeter à apreciação do CSO, no mínimo, os Planos
Específicos de Segurança (Anexo 16) descritos nos pontos seguintes tendo em
consideração as medidas de prevenção já definidas.
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4.10.22.1- Plano de Armazenamento, de Transporte e de Movimentação de
Cargas e Materiais
O armazenamento dos materiais da obra deverá revestir-se de cuidados, por forma a
evitar o perigo de escorregamento e de rolamento de materiais, em especial das peças de
maior dimensão. Por forma a evitar estes perigos, não será autorizada a existência de
armazenamento que não seja diferenciado por categorias e que não estejam na posição
horizontal.
A elevação manual de carga executada da forma correta, tem um papel fundamental
na prevenção das lesões musculares e esqueléticas a médio e longo prazo, pelo que o
empregador deverá dar formação/sensibilização aos seus trabalhadores que vise uma
correta movimentação manual de cargas.
O transporte mecânico dos elementos às frentes de trabalho será efetuado através de
veículo apropriado que contenha um dispositivo de amarração das mesmas.
Deverá ser nomeado pelo empreiteiro/subempreiteiro, um responsável pela
organização e orientação das cargas. Esta nomeação deverá ser comunicada, por escrito,
à Coordenação de segurança antes do início dos trabalhos de movimentação mecânica de
cargas.
Por forma a diminuir o risco de acidente, antes da carga ser elevada, esta deve ser
avaliada, tendo em conta a sua dimensão, o seu peso e a forma de amarração. Os
responsáveis pela orientação da carga devem ter em atenção o trajeto a percorrer pela
mesma, evitando as condicionantes existentes no trajeto, tais como, obstáculos fixos e
linhas elétricas.
4.10.22.2- Planos de Montagem de Andaimes e de Escoramentos
Antes de iniciado qualquer trabalho de montagem de andaimes, sem prejuízo de
outros aspetos que a Fiscalização/ Coordenador de Segurança da Obra considerem
relevantes, a Entidade Executante apresentará à Fiscalização para aprovação, antes do
início dos trabalhos, um Plano de Montagem de Andaimes e de Escoramentos,
identificando:
• A sequência das montagens dos elementos do andaime;
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• Identificação dos locais de descarga e de posicionamento inicial dos elementos a
montar;
• Meios humanos e equipamentos a utilizar e respetivas características técnicas;
• Os trabalhadores intervenientes na montagem das estruturas devem possuir
formação adequada;
• Definição das medidas de proteção coletiva e de proteção individual a empregar /
utilizar face aos riscos associados às operações a executar, nomeadamente plataformas de
trabalho, guarda-corpos, redes, “linhas de vida” ou outros dispositivos adequados à
prevenção de quedas em altura;
• Aplicação de escadas com mais de 3 metros de altura, devem fazer parte da
constituição do andaime;
• O termo de Responsabilidade do técnico Autor do projeto (Cálculos
justificativos).

4.10.22.3- Plano de Execução de Revestimentos e de Pinturas
A execução dos revestimentos e das pinturas apenas se poderá iniciar após a
verificação da conformidade do andaime por parte do chefe de frente responsável. Não
será permitida a existência de material acumulado em excesso nas plataformas de
trabalho, por forma, a que dificulte a circulação de trabalhadores ou que ultrapasse a carga
permitida para a classe da plataforma.
A execução destas atividades obedecerá aos seguintes critérios:
• Apenas existirão nas frentes de trabalho as quantidades de material necessárias
para a imediata utilização;
• Deverá ser colocada iluminação artificial sempre que a iluminação natural
existente seja insuficiente;
• As ferramentas e os equipamentos deverão estar apoiados nas plataformas, por
forma, a evitar a sua queda;
• Deverá ser interdita a prática de fumar na frente de trabalho no caso da execução
de pinturas.
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Os principais riscos inerentes à execução de revestimentos e de pinturas são os
seguintes:
• Esmagamento;
• Queda de nível superior;
• Queda ao mesmo nível;
• Queda de objetos e de materiais;
• Incêndio;
• Intoxicações.
Com a finalidade de evitar os riscos referidos serão implementadas as seguintes
medidas de Segurança, referente a andaimes e plataformas de trabalho, conforme as
especificações previstas no PSS.
Os trabalhadores envolvidos na execução de rebocos e de pinturas deverão utilizar
os EPI’s previstos no Plano de Proteção individual nomeadamente:
• Capacete;
• Botas de Proteção;
• Luvas de proteção mecânica ou química;
• Máscaras de filtros anti poeiras (no fabrico de argamassas, gesso, e em trabalhos
de picagens);
• Máscaras de filtros químicos (no manuseamento de tintas e dissolventes);
• Óculos de proteção quando da execução de pinturas;
• Cinto de segurança ou arnês em caso de trabalho em altura em que exista a
impossibilidade de trabalhar no interior da plataforma de trabalho.
4.10.22.4- Plano de Execução de Instalações Elétricas
A Entidade Executante deverá elaborar e submeter à aprovação da Fiscalização /
CSO, antes do início dos trabalhos da empreitada o(s) Plano(s) de execução de Instalações
Elétricas.
As instalações elétricas obedecerão à legislação em vigor, nomeadamente:
•

Regulamento de subestações e de postos de transformação e de seccionamento;

•

Linhas elétricas de alta tensão;

•

Redes de distribuição de energia elétrica e de baixa tensão;
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•

Instalações de utilização de energia elétrica.

Sempre que os trabalhos a realizar se executem em altura, a Entidade Executante terá
de disponibilizar andaimes e plataformas de trabalho seguindo as normas de segurança
sobre trabalhos em altura. No caso de se utilizarem escadas, estas deverão ser
devidamente posicionadas de forma a garantir a sua estabilidade, deverão ser travadas na
sua base e amarradas no topo, se tal não for possível deverá existir outro trabalhador a
segurá-la na parte inferior. Em circunstância nenhuma deverá permanecer mais do que
um trabalhador sobre a escada. É expressamente proibido a utilização de escadas
metálicas nas proximidades de instalações elétricas em tensão.
A zona dos trabalhos deverá ser sinalizada e delimitada, assinalando o perigo de
queda de materiais, sendo interdita a circulação de trabalhadores sob a área mencionada
anteriormente.
Os materiais deverão ser armazenados por categorias, garantindo o seu fácil acesso,
por forma, a que a sua remoção seja sequencial. O armazenamento no interior da obra e
nos locais de trabalho deverá restringir-se à quantidade de material necessário para a
aplicação do próprio dia. Os materiais não deverão impedir a circulação no interior da
plataforma, nem o seu volume facilitar a queda das plataformas. Os locais de trabalho
deverão ser mantidos limpos, nomeadamente de substâncias combustíveis e inflamáveis,
pelo que é obrigatório a existência de extintores nestas zonas.
Antes de se iniciar os trabalhos a Entidade Executante deve verificar se o quadro
elétrico se encontra desligado. Em caso de necessidade de executar trabalhos em
instalações que se encontram em tensão, estes só poderão ser realizados após o
responsável assegurar que a instalação se encontra desligada e que o fecho do quadro
elétrico não foi ligado inadvertidamente. Em ambientes húmidos não se deverá trabalhar
com tensões superiores a 50 Volts, devendo o responsável verificar que o quadro elétrico
possui ligação à terra. Todos os materiais e equipamentos a utilizar possuirão
obrigatoriamente revestimento isolante.
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4.11- Acompanhamento da Implementação do PSS
O Acompanhamento da Implementação do PSS será feito através de reuniões que
constituirão um fórum privilegiado de intervenção estratégica na área de SHST,
possibilitando a análise da implementação, por parte dos intervenientes responsáveis pela
execução da empreitada, dos Princípios Gerais de Prevenção e do preconizado no PSS.
4.11.1- Participantes nas Reuniões
Participarão nestas Reuniões os seguintes intervenientes:
• Representante do Dono da Obra;
• Representante da Fiscalização;
• Coordenador de Segurança em obra, que assumirá a Presidência da Reunião;
• Diretor Técnico da Empreitada;
• Técnico de Prevenção e de Segurança da Entidade Executante.

Qualquer outro interveniente na execução da obra poderá ser convocado para
participar nestas reuniões, sendo disso avisado, pelo menos, nas vinte e quatro horas
antecedentes à data prevista para a sua realização. Em casos devidamente justificados
pela premência e gravidade do assunto, poderão ser convocados, sem se respeitar o prazo
atrás indicado, intervenientes cuja função ou ação tenha especificamente a ver com o
assunto a tratar.
4.11.2- Funcionamento e Agenda das Reuniões
As reuniões terão uma agenda com pontos fixos, abaixo descritos, podendo ser
agendados outros que os intervenientes proponham ao secretariado:
• Calendarização das reuniões no âmbito da SHST;
• Grau de implementação do PSS para a execução da obra;
• Análise do desempenho da Entidade Executante;
• Calendarização das Auditorias de Segurança
Estas Reuniões (Anexo 17) terão a periodicidade definida e realizar-se-ão no
escritório da obra, sendo secretariadas pela CSO que, elaborará a Ata de Reunião/ o
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Relatório da Atividade de Segurança e assegurará as restantes tarefas formais inerentes à
convocatória, à aprovação e à distribuição das mesmas.

4.12- Relatórios de Segurança
Sem prejuízo de responsabilidades e de direitos estabelecidos legalmente, O Dono
da Obra reserva-se no legítimo direito de, com meios próprios ou através de entidades
externas que contrate para o efeito, efetuar Auditorias adequadas ao Sistema da Segurança
e de Saúde no Trabalho preconizada no PSS e tendo por base a Norma ISO 19011:2003.
Nos processos de Auditoria, a Entidade Executante prestará todas as informações que lhe
sejam solicitadas, participará nas reuniões de Auditoria com todos os elementos a que tal
seja solicitado, e disponibilizará à Equipa Auditora as instalações da obra e toda a
documentação no âmbito da Segurança e da Saúde no Trabalho, incluindo as cópias
necessárias.
As Auditorias realizadas terão os seguintes objetivos:
• Aferir o grau de implementação do PSS por parte da Entidade Executante;
• Aferir o grau de desempenho da Entidade Executante em matéria de segurança;
• Verificar a existência e a correta utilização dos registos de segurança previstos no
PSS;
• Aferir as condições de segurança nos locais de trabalho.
De todas as Auditorias, será elaborado o Relatório de Segurança com conclusões e a
descrição de eventuais não conformidades que será enviado ao Dono da Obra, à
Fiscalização e à Entidade Executante.
A Equipa Auditora terá como principais funções:
• Notificar a Entidade Executante da realização da auditoria;
• Realizar a auditoria;
• Elaborar e emitir o relatório de auditoria com as não conformidades detetadas;
• Aprovar as eventuais propostas de ações corretivas;
• Verificar a concretização das propostas de ações corretivas.
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Capítulo V- Conclusão
Quanto à elaboração por parte da Estagiária, do Plano de Segurança e de Saúde, é de
destacar o facto de ter sido possível aplicar os conhecimentos adquiridos no âmbito do
curso de Engenharia Civil. Espera-se que o Plano de Segurança e de Saúde permita alertar
para os riscos a que os trabalhadores estão expostos, contribuindo para uma melhoria nas
condições de trabalho, mantendo assim os níveis de sinistralidade num valor reduzido.
Destaca-se a máxima importância na identificação dos Riscos Especiais e
correspondentes medidas de prevenção a adotar, nomeadamente nos riscos de queda e de
soterramento, nos trabalhos de demolição e de remoção de chapas de fibrocimento.
Aconselha-se que sejam realizadas mais ações de formação e de sensibilização para
a importância do uso de todos os EPI´s disponibilizados na execução das tarefas, à
consulta frequente das Fichas de Segurança dos produtos e ao abandono do facilitismo no
que se refere ao uso das vias de circulação adequadas a cada circunstância.
Recomenda-se também que as condições observadas “in loco” e descritas no presente
documento sejam revistas periodicamente, dado que as avaliações de risco são processos
dinâmicos, mais ainda no setor da construção.
Durante a realização deste estágio, a estagiária aplicou conhecimentos adquiridos
academicamente, mas também aprendeu novos conceitos e métodos necessários ao
exercício da profissão. A formação como profissional de Engenharia Civil inicia-se no
primeiro dia de curso, mas jamais terminará.
O facto de estar numa cidade que desconhecia e sem ter qualquer experiência na área
de Coordenação de Segurança, foram os pontos fracos ao longo do estágio, tal como a
avaliação dos riscos e o levantamento dos perigos, uma vez que estas decisões não podem
ser feitas de ânimo leve. Estando em obra, a estagiária apercebeu-se que a prática é bem
diferente da teórica, e nem sempre a segurança no trabalho é vista com bons olhos. É de
salientar que não foi, de todo, uma tarefa fácil de desenvolver, foram precisos alguns
mecanismos para que a estagiária conseguisse fazer com que houvesse por parte dos
trabalhadores uma maior abertura para a temática abordada. Em contrapartida, a
confiança depositada na estagiária, a determinação no que respeita à aprendizagem da
mesma e o facto de o próprio estágio ser em obra, fizeram com que a estagiária tivesse
uma maior capacidade de decisão e de ampliação de conhecimentos, uma vez que foram
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acompanhados os trabalhos desenvolvidos diariamente pelas entidades envolvidas na
empreitada.
Após a realização deste estágio, a estagiária sentiu que ultrapassou as expectativas
ao colocar em prática os objetivos propostos no plano de estágio. Salienta- se o apoio e a
confiança de todos que colaboraram com a estagiária, permitindo-lhe intervir de forma
construtiva no debate, na construção e na realização das várias atividades desenvolvidas
ao longo do estágio.
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ACT | ATUALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA

ATUALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA
(art. 15º, nº 2, do Dec. Lei nº 273/2003 de 29/10)

1. ENDEREÇO DO ESTALEIRO:
Estrada Outeiro Seco
5400-570 Chaves
Tel.:

e-Mail:

2. DONO DA OBRA:
Nome/Denominação Social:

Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):

502 011 475
Sede/Endereço:

Rua João Mendonça, N.º505 | Senhora da Hora
4464-501 MATOSINHOS
Tel.: 22 956 19 00

e-Mail:

3. DATAS PREVISÍVEIS DE INÍCIO E TERMO DOS TRABALHOS NO ESTALEIRO:
Data de início: 02 de julho de 2018

Data de termo: 31 de janeiro 2019

4. SUBEMPREITEIROS JÁ SELECIONADOS:
Nome/Denominação Social:
CresceHorizonte Unipessoal Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
510 791 077
Sede/Endereço:
Rua Central Mesquinhata 2564
4640—360 Mesquinhata

Nome/Denominação Social:
Edirama Engenharia Unip Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
510 239 048
Sede/Endereço:
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Rua D. Afonso Henriques 3851 A2 Águas Santas
4425-592 Maia

Nome/Denominação Social:
Fabulosangulo Construção Unip Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
510 579 469
Sede/Endereço:
Rua Lugar da Máquina
4860-411 Cabeceiras de Basto

Nome/Denominação Social:
Orbismatrizes Unip Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
515 060 887
Sede/Endereço:
Rua Gonçalves Braga 5 S. Vicente
4700-372 Braga

Nome/Denominação Social:
Transchãos Unip Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
513 779 973
Sede/Endereço:
Rua Mata Eucaliptos 146
4580-304 Bitarães

Nome/Denominação Social:
Filipor Serralharia Unip Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
507 280 962
Sede/Endereço:
Zona Industrial do Soeiro Lt 2 Trofa
4745-399 São Mamede Coronado

Nome/Denominação Social:
Habimolda Serralharia Lda
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Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
507 707
Sede/Endereço:
Av. D. Miguel S/N Zona Industrial de Baguim
4435-678 Baguim do Monte

Nome/Denominação Social:
Tecfloor- Connsultoria e Projetos de Engenharia Unip Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
510 445 160
Sede/Endereço:
Estrada José Justino dos Anjos 404 e 404 A Trajouce
2785—660 São Domingos de Rana

Nome/Denominação Social:
Tria-Serviços, Materiais e Equipamentos SA
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
502 217 022
Sede/Endereço:
Zona Industrial Manuel Lourenço Ferreira 43
3450-232 Mortágua

Nome/Denominação Social:
Nuno Carmo e Carla Pereira Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
514 547 197
Sede/Endereço:
Rua Salgueiro Maia Lote 29 2º Esq
2955-028 Pinhal Novo

Nome/Denominação Social:
Previnecausa, Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
510 457 649
Sede/Endereço:
Rua Oriental nº 1459
4455-518 Perafita
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Nome/Denominação Social:
Rocha Pereira Dias Lda
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
502 459 689
Sede/Endereço:
Rua 25 de Abril 279
4445-308 Ermesinde

Data de Início | Lisboa, 29 novembro de 2018

Pelo Dono de Obra
______________________________________________________________________
(O Dono de Obra)

ANEXO 2
DECLARAÇÃO DE TRABALHADORES IMIGRANTES

ANEXO 3
ORGANOGRAMA DA OBRA

Versão
1

ORGANOGRAMA DA OBRA
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas
Hidráulicas

Centro Custo: 18139

Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec

DONO OBRA
Modelo Continente
Hipermercados, S.A.
FISCALIZAÇÃO
Sopsec – Eng.º Eduardo
Borges

COORDENAÇÃO
SEGURANÇA
OBRA
GreatSafety – Eng.ª Helena
Afonso

DTE
Director Técnico Empreitada

Eng.º Sérgio Videira

DO
Director de Obra
Eng.º Sérgio Videira

GESTOR
SEGURANÇA E
AMBIENTE
Andreia Marques

ENC
André Ferreira

Ligação Hierárquica
_ _ _ _ Ligação Funcional

Elaborado: ASM
OBR.13.0

08/08/2018

Verificado:

/

/

Aprovado:

/
1/1

/

ANEXO 4
HORÁRIO DE TRABALHO

Obra: CNT MDL CHAVES
Empreitada: Instalações Hidráulicas
Local da Obra: Estrada do Outeiro Seco
5400-570 Chaves
Dono de obra: Modelo Con)nente Supermecados, SA
HORÁRIO DE TRABALHO
Segunda-feira a sexta-feira
Manhã 08h00 / 12h00
Tarde 13h00 / 17h00

Descanso Semanal Complementar – Sábado
Descanso Semanal – Domingo

| Sede: Rua D. Afonso Henriques, nº 3851, A2 | 4425-592 Águas Santas - Maia| Tel.: 224 805 870 | Fax.: 2248 05 872 |
Email: geral@edirama.pt | CRC Gondomar nº 510239048 | NIPC: 510 239 048 | Capital Social: € 5.000,00 |

Obra: CNT MDL Chaves
Empreitada: Construção Civil
Local da Obra: Estrada Outeiro Seco, 5400-570 Chaves
Dono de obra: Modelo Continente Supermercados, S.A.

HORÁRIO DE TRABALHO
Segunda-feira a sexta-feira
Manhã 08h00 / 12h00
Tarde 13h00 / 17h00
Descanso Semanal Complementar – Sábado
Descanso Semanal – Domingo

Av. D. Miguel S/N Z.I. de Baguim - 4435-678 Baguim Monte
Tlf: 22 977 37 90 Fax: 22 977 37 99 Email : geral@habilmolda.pt

HABILMOLDA, SERRALHARIA, LDA
NIF: 507707591
CAE: 25992 - Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n. e.

OBRA: CNT MDL Chaves
EMPREITADA: Serralharia
MORADA: Estrada Outeiro Seco, 5400-570 Chaves
Dono Obra: Modelo Continente Supermercados, S.A.

HORÁRIO DE TRABALHO
Segunda-feira a sexta-feira
Diurno:
8h00 – 12h00
13h00 – 17h00

Descanso Semanal Complementar – Sábado
Descanso Semanal – Domingo

Gondomar, 07de Agosto de 2018

______________________________________

ANEXO 5
CONTROLO DE SUBCONTRATADOS

REGISTO DE SUBEMPREITEIROS
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves - Construção Civil e Infraestruras Hidráulicas

Página:

Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Centro Custo:

18139

Fiscalização:

Declar. SS
(validade)

Declar. Fin.
(validade)

Horário
Trabalho

Declar.
Trabalhadores
Estrangeiros

Comprovativo
Adesão PSS

Responsável Em
Estaleiro

31/07/2018

08/07/2018

01/09/2018

SIM

NA

NA

André Ferreira

31/12/2018

30/09/2018

28/10/2018

25/07/2018

SIM

NA

NA

André Ferreira

99711-PUB

13/05/2019

01/08/2018

02/07/2018

27/07/2018

NA

NA

André Ferreira

A DEFINIR

45551-PUB

21/12/2018

01/08/2018

20/07/2018

18/09/2018

NA

NA

André Ferreira

Retail Concept

02/07/2018

82824-PUB

31/12/2018

31/07/2018

27/08/2018

30/07/2018

SIM

NA

NA

André Ferreira

Hidráulicas

Retail Concept

A DEFINIR

80443-PAR

07/07/2018

01/07/2018

28/10/2018

28/09/2018

SIM

NA

NA

André Ferreira

S

Mão de obra

Retail Concept

julho 18

111180-PUB

28/09/2018

31/07/2018

01/09/2018

SIM

NA

NA

André Ferreira

TRIA SERV MATERIAIS
EQUIPAMENTOS SA

S

Selagens corta-fogo

Retail Concept

A DEFINIR

32586-PUB

31/12/2018

31/07/2018

24/08/2018

05/09/2018

SIM

NA

NA

Revinobre Técnicas de
Revestimento, Lda

S

Pavimento Vinilico

Retail Concept

A DEFINIR

45107-PUB

30/06/2018

30/06/2018

09/09/2018

04/09/2018

Pedido a
24/07

NA

NA

EDIRAMA - ENGENHARIA
UNIPESSOAL LDA

S

Instalações
Hidráulicas

Retail Concept

23/07/2018

71158-PUB

10/12/2018

02/08/2018

22/10/2018

05/09/2018

SIM

NA

NA

Alvará /
Certificado de
Empreiteiro

Designação

Cadeia

Activ idade

Cadeia de
Subcontratação

Data de Início /
Fim Trabalhos

Retail Concept, S.A.

EE

Construção civil

Dono de obra

02/07/2018

58699-PUB

31/12/2018

Avelinorte, Gesso Cartonado e
Pinturas, Lda

S

Pinturas e pladur

Retail Concept

A DEFINIR

112185-PUB

Hábilmolda, Lda

S

Serralharias

Retail Concept

02/07/2018

MAOS, Lda

S

Carpintarias

Retail Concept

Retail Advance, Lda

S

Mão de obra

Retail Hydro, Lda

S

FABULOSANGULO
CONSTRUCAO UNIP LDA

Elaborado:
OBR.15.1

/

/

NIF

N.º Apólice
RC

Validade Apólice
RC

Verificado:

/

N.º apólice
AT

/

Validade
Apólice AT

Mapa
Segurança
Social

Aprovado:

Paulo Silva

/

/

ANEXO 6
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO

REGISTO DE IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E TRABALHADORES INDEPENDENTES
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves - Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
Nome

Empresa

Categoria
Profissional

Data
Nascimento

Seguro AT
(Validade)

Mapa Segurança
Social

Registo EPIs

Formação

Data de início e
termo trabalho

RETAIL CONCEPT, SA

DIRETOR
PRODUÇÃO

04.10.1973

15.01.2020

31/07/2018

MAIO

SIM

RETAIL CONCEPT, SA

TSST

05.09.1982

15.01.2020

31/07/2018

MAIO

SIM

RETAIL CONCEPT, SA

DIRETOR
PRODUÇÃO

07.01.1974

23.03.2019

31/07/2018

MAIO

SIM

RETAIL CONCEPT, SA

TSST

16.05.1979

15.01.2020

31/07/2018

MAIO

SIM

NA

02/07/2018

RETAIL CONCEPT, SA

ARVORADO

03.11.1985

15.05.2019

31/07/2018

MAIO

SIM

04/07/2018

02/07/2018

RETAIL CONCEPT, SA

DIRETOR OBRA

11.03.1983

23.01.2019

31/07/2018

MAIO

SIM

04/07/2018

02/07/2018

AVELINORTE

SOCIO GERENTE

30.12.1981

27.03.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

ENCARREGADO

12.01.1981

24.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 1ª

26.10.1986

17.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 1º

15.09.1969

17.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 1ª

13.11.1979

26.06.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 1ª

17.10.1974

22.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 1ª

01.02.1980

18.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 1ª

06.12.1971

22.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 2ª

23.06.1983

08.06.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 2ª

08.11.1977

26.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 2ª

11.11.1982

13.05.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR

11.09.1972

10.05.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

XX

Nº Doc.
Identificação

NIF

Nº Segurança
Social

Aptidão Médica
(Validade)

Seguro AT
(Apólice)

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Elaborado:
OBR.16.0

/

/

Verificado:

//

Aprovado:

/

/

REGISTO DE IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E TRABALHADORES INDEPENDENTES
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves - Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
XX
AVELINORTE

Pintor 1ª

04.12.1979

10.05.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 2ª

12.08.1992

12.03.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

APRENDIZ

20.02.1997

07.09.2018

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

APRENDIZ

16.01.1998

07.09.2018

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 2ª

22.06.1995

03.02.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

APRENDIZ

10.10.1982

03.04.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 2ª

10.10.1982

17.08.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR 2ª

20.04.1987

19.10.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

PINTOR

10.01.1995

19.12.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

APRENDIZ
MONTADOR
PLADUR

24.12.1974

31.01.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

APRENDIZ

21.07.1996

19.04.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

APRENDIZ

06.04.1999

04.05.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

APRENDIZ

20.10.1997

28.05.2020

30/09/2018

MAIO

SIM

AVELINORTE

EMASSADOR

19.03.1969

15.06.2019

30/09/2018

MAIO

SIM

HABILMOLDA

SERRALHEIRO
CIVIL 1ª

07.07.1969

08/03/2019

01/08/2018

MAIO

SIM

HABILMOLDA

DIRETOR
PRODUÇÃO

22.12.1975

28/10/2018

01/08/2018

MAIO

SIM

HABILMOLDA

SERVENTE

16.05.1968

22/02/2019

01/08/2018

MAIO

SIM

HABILMOLDA

SERRALHEIRO
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ANEXO 7
CONDICIONALISMOS

IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONALISMOS
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
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ANEXO 8
CRONOGRAMAS DE TRABALHOS, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS

Registo de Equipamentos em Obra
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas

Página:

Dono Obra: Modelo Continente Supermercados, S.A.

Centro Custo:

18139

Fiscalização: GreatSafety
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ANEXO 9
TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

“CNT MDL CHAVES – CONSTRUÇÃO CIVIL E
INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS”

PLANO DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS
PTRE Nº01

TRABALHOS DE REMOÇÃO DA COBERTURA
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9.

Periodicidade Dos Registos De Monitorização E Prevenção

1. Memória Descritiva
O presente Plano de Trabalhos com Riscos Especiais visa a implementação de medidas de prevenção de
segurança e saúde dos trabalhadores dando cumprimento às exigências da legislação aplicável aos
Estaleiros da Construção Civil para trabalhos com características específicas e riscos especiais.
Este Plano de Trabalhos com Riscos Especiais aplica-se à remoção da cobertura existente a executar na
obra “CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas”.
Neste documento apresenta-se o método executivo a utilizar nas várias fases dos trabalhos, meios a
utilizar e a sua identificação de riscos, seguidos das respetivas medidas preventivas.

2. Caracterização e Metodologia de Trabalho
2.1. Descrição dos Trabalhos
Os trabalhos consistem na retirada das telhas e depois na retirada das chapas com fibrocimento. O
planeamento previsto dos trabalhos são:
•

1ª Semana - Frente de loja, com primeiro remoção das telhas cerâmicas e de seguida com as
chapas de fibrocimento.

•

2ª Semana - Lateral Esquerda, com primeiro remoção das telhas cerâmicas e de seguida com as
chapas de fibrocimento.

•

3ª Semana - Lateral Direita, com primeiro remoção das telhas cerâmicas e de seguida com as
chapas de fibrocimento.

2.2. Procedimento de Execução
O procedimento de retirada das telhas cerâmicas e chapas de fibrocimento encontra-se definido no “Plano
de Trabalhos para a Remoção de Chapas de Fibrocimento” da Transchãos – Unipessoal, Lda..
Em complemento ao definido no plano, será montada linha de vida, o procedimento a seguir será o que foi
dado na formação. A amarração /fixação da linha de vida será na estrutura existente, a qual deverá ser
segura/estável, nesta caso deverão ser vigas metálicas.
As chapas depois de retiradas serão colocadas no cesto da plataforma, e chegadas ao solo serão
colocadas em cima de barrotes para palatizar. Quando a palete tiver a dimensão desejada, será passado
filme plástico. Estando desta forma assegurada a não dispersão de partículas até serem carregados em
camião que transportará a aterro.
3. Condicionalismos
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•

Loja em funcionamento – as frentes de trabalho serão isoladas.

•

Em caso de condições atmosféricas adversas (precipitação, ventos fortes) os trabalhos serão
temporariamente interrompidos.

4. Riscos e Medidas de Prevenção
Da análise destas atividades foram encontrados os seguintes riscos para os quais são definidas medidas
de prevenção:
•

Inalação das poeiras;

•

Inalação de fibras;

•

Cortes;

•

Pancada por objecto/esmagamento;

•

Projecção de fragmentos e partículas;

•

Electrização;

•

Queda ao mesmo nível;

•

Lesões músculo-esqueléticas;

•

Pancada por objectos/esmagamento;

•

Atropelamento;

•

Queda em altura;

•

Contacto com produtos químicos.

Apresenta-se ainda em anexo o Plano de Monitorização e Prevenção (PMP) para a execução da atividade
onde se descreve, para cada tarefa, os riscos envolvidos e as respetivas medidas de prevenção, bem
como o respetivo documento de registo e controlo – Registo de Monitorização e Prevenção (RMP).

5. Equipamento de Proteção Individual e Coletiva
5.1. Equipamentos de Proteção Individual
Definido no “Plano de Trabalhos para a Remoção de Chapas de Fibrocimento” da Transchãos –
Unipessoal, Lda..
5.2. Equipamentos de Proteção Coletiva
Definido no “Plano de Trabalhos para a Remoção de Chapas de Fibrocimento” da Transchãos –
Unipessoal, Lda..
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6. Meios a Utilizar
6.1. Meios Humanos
Cada atividade será realizada por pessoal experiente e habilitado para o efeito e para a operação de
determinado tipo de equipamento.
A coordenação operacional dos trabalhos será garantida por um encarregado/chefe de equipa.
Cada equipa de trabalho será devidamente planeada pela Direção de Obra em função do trabalho a
realizar.

6.2. Equipamentos
Deverá ser feita uma inspeção diária, antes do início dos trabalhos, de todos os equipamentos, assim
como equipamentos elétricos e extensões.
Os equipamentos que não estejam conformes serão prontamente substituídos.
Os principais equipamentos de trabalho a utilizar são:
•

Aparafusadora de baterias;

•

Camiões de transporte;

•

Camião;

•

Rebarbadora;

•

Plataforma elevatória;

•

Ferramentas manuais diversas.

7. FORMAÇÃO
Após aprovação do presente PTRE, deverá ser garantida a adequada formação / informação dos
trabalhadores no que respeita aos riscos inerentes à actividade e respectivas medidas preventivas.

8. RESPONSÁVEIS
Os responsáveis pela divulgação deste procedimento são o Técnico Superior de Higiene e Segurança no
Trabalho, o Encarregado Geral dos trabalhos e a Direção de Obra. Em obra, a Direção de Obra e
Encarregado Geral deverão fazer cumprir todas as medidas preventivas preconizadas neste documento.
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9. PERIODICIDADE DOS REGISTOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO
Encontra-se o técnico de segurança afeto à Empreitada incumbido de proceder à divulgação do presente
procedimento, a todos os indivíduos envolvidos nestes trabalhos. O Técnico de Segurança será
responsável pelo preenchimento dos RMPs, sendo que para esta atividade.
A periodicidade dos registos de inspeção e prevenção para esta atividade será sempre que ocorra
atividade e/ ou semanal.
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CC 18139

Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados S.A.
Fiscalização: GreatSafety
PLANO DE TRABALHO COM RISCOS ESPECIAIS / ACTIVIDADE

Código/Revisão

Trabalhos de remoção da cobertura

01/00

Localização:
Ref.

Verificação/Tarefas

Riscos

Doc. Ref.

Método de
Verificação

Inalação de poeiras

Cortes

1

Remoção de cobertura

Panacada por objecto /
esmagamento
Projecção de fragmentos e
partículas

Cortes

PSS
Matriz Av. Riscos
DL 273/2003

Visual
Registos

Eletrização

Acções de Prevenção

Realizar a tarefa preferencialmente sem processo de corte e que
reduza a libertação de poeiras.
As telhas serão pulverizadas com agente molhante nas zonas de
corte, e na zona dos grampos metálicos a retirar
Utilização Obrigatória dos EPI's adequados. (fato-macaco, mascara,
luvas, botas, capacete e óculos)
Proibição de varrer detritos contendo amianto.
Proibição de beber, comer ou fumar na área de trabalho.
Utilizar unidade de descontaminação com 3 zonas com respetivo
filtro de água e unidade de pressão negativa.
Restringir e sinalizar toda a área de trabalhos.
Restringir a zona a todos os trabalhadores não envolvidos nas
operações.
Antes de executar a tarefa, pulverizar a telha com produto
aglotinante, e efetuar depois o corte de forma cuidada, sequencial e
precisa.
Utilização Obrigatória dos EPI's.
Restringir e sinalizar toda a área de trabalhos.
Restringir a zona a todos os trabalhadores não envolvidos nas
operações
Alem dos EPIs, normais, é obrigatório a utilização de óculos de
proteção.
Executar tarefas de forma cuidada, sequencial e precisa.
Utilização Obrigatória dos EPI's normais e luvas.
Alem dos EPIs, normais, é obrigatório a utilização de óculos de
proteção.
Verificar as boas condições de funcionamento e segurança das
ferramentas elétricas.
Utilização de ferramentas adequadas e em bom estado de
conservação.

Resp.

Frequência
Inspecção

TSAM

Durante os trabalhos

Verificar a adequada limpeza e arrumação do local de operações.
Queda ao mesmo nível

Prever locais específicos para armazenamento de ferramentas e
equipamentos.
Adotar posturas corporais corretas.
Realizar pausas frequentes, cuja duração tenha em conta o esforço
físico e as condições climatéricas.

Lesões músculo-esqueléticas
Pancadas por
objectos/esmagamento

Elaborado por: Andreia Marques

OBR.25.0

27/09/2018

Efetuar a verificação dos equipamentos utilizados.
Verificado por: Sérgio Videira
27/09/2018

Aprovado por:

/

/

Validado por:

/

/

PP
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CC 18139

Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados S.A.
Fiscalização: GreatSafety
PLANO DE TRABALHO COM RISCOS ESPECIAIS / ACTIVIDADE

Código/Revisão

Trabalhos de remoção da cobertura

01/00

Localização:
Ref.

Verificação/Tarefas

Riscos

Doc. Ref.

Método de
Verificação

Acções de Prevenção

Resp.

Frequência
Inspecção

TSAM

Durante os trabalhos

Usar acessórios adequados.
Verificar o estado dos acessórios utilizados.

Pancadas por
objectos/esmagamento

Visual
Registos

Verificar a adequada limpeza e arrumação do local de operações.
Efetuar a verificação dos equipamentos utilizados.
Verificar a adequada limpeza e arrumação do local de operações.

Atropelamento

Utilização de colete refletor.
Efetuar a verificação prévia do estado da cobertura.
Efetuar a instalação de linha de vida e uso obrigatório do arnês.

1

PSS
Matriz Av. Riscos
DL 273/2003

Remoção da cobertura

Queda em altura

Risco químico

Elaborado por: Andreia Marques

OBR.25.0

27/09/2018

Verificado por: Sérgio Videira
27/09/2018

Verificação dos equipamentos utilizados.
Utilização permanente de arnês de sustentação com olhais de
fixação frontal e posterior e 2 cabos de amarração com 2 m.
Utilização de dispositivo anti-queda com enrolador progressivo (autoretractil).
Se a platibanda tiver uma altura inferior a 0.9 metros,
colocar/instalar, barreira de proteção de forma a que a referida
proteção seja assegurada com uma altura mínima dos referidos 0.9
metros.
Efetuar a verificação prévia do estado da cobertura.
Colocar amarração provisória em local firme, para poder ligar o
arnês.
Efectuar o trabalho de acordo com as recomendações dadas na
formação especifica.
Ao manipular o produto, ou na pulverização, usar alem dos EPIs
normais, óculos e luvas de borracha ou similares.

Aprovado por:

/

/

Validado por:

/

/

PP
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Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Plano de Trabalhos com Riscos Especiais / Actividade

Código

TRABALHOS DE REMOÇÃO DA COBERTURA

01

Localização:

Resultado do Controlo
Ref.

Verificação/Tarefa

PP
C

NC

Entidade Executante

NA

Realizar a tarefa preferencialmente sem processo de corte e que reduza
a libertação de poeiras.

Ass:

As telhas serão pulverizadas com agente molhante nas zonas de corte, e
na zona dos grampos metálicos a retirar

Ass:

Utilização Obrigatória dos EPI's adequados. (fato-macaco, mascara,
luvas, botas, capacete e óculos)

Ass:

Data:

Data:

Data:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ass:
1. Remoção
da
cobertura

Proibição de varrer detritos contendo amianto.

Data:
Ass:

Proibição de beber, comer ou fumar na área de trabalho.

Data:
Ass:

Utilizar unidade de descontaminação com 3 zonas com respetivo filtro de
água e unidade de pressão negativa.

Data:
Ass:

Restringir e sinalizar toda a área de trabalhos.

Data:
Ass:

Restringir a zona a todos os trabalhadores não envolvidos nas
operações.
C – Conforme
Observações:

OBR.26.0

NC – Não conforme

NA – Não aplicável

V – Verificado

Data:

PP – Ponto de paragem
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Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
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Plano de Trabalhos com Riscos Especiais / Actividade

Código

TRABALHOS DE REMOÇÃO DA COBERTURA

01

Localização:

Resultado do Controlo
Ref.

Verificação/Tarefa

PP
C

NC

Entidade Executante

NA
Ass:

Antes de executar a tarefa, pulverizar a telha com produto aglotinante, e
efetuar depois o corte de forma cuidada, sequencial e precisa.

Data:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ass:

Utilização Obrigatória dos EPI's.

Data:
Ass:

Restringir e sinalizar toda a área de trabalhos.

Data:
Ass:

2. Remoção
da
cobertura

Restringir a zona a todos os trabalhadores não envolvidos nas operações

Data:
Ass:

Alem dos EPIs, normais, é obrigatório a utilização de óculos de proteção.

Data:
Ass:

Executar tarefas de forma cuidada, sequencial e precisa.

Data:
Ass:

Utilização Obrigatória dos EPI's normais e luvas.

Data:
Ass:

Verificar as boas condições de funcionamento e segurança das
ferramentas elétricas.
C – Conforme
Observações:

OBR.26.0

NC – Não conforme

NA – Não aplicável

V – Verificado

Data:

PP – Ponto de paragem
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Dono Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Plano de Trabalhos com Riscos Especiais / Actividade

Código

TRABALHOS DE REMOÇÃO DA COBERTURA

01

Localização:

Resultado do Controlo
Ref.

Verificação/Tarefa

PP
C

NC

Entidade Executante

NA
Ass:

Utilização de ferramentas adequadas e em bom estado de conservação.

Data:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ass:

Verificar a adequada limpeza e arrumação do local de operações.

Data:
Ass:

Prever locais específicos para armazenamento de ferramentas e
equipamentos.

Data:
Ass:

3. Remoção
da
cobertura

Adotar posturas corporais corretas.

Data:
Ass:

Realizar pausas frequentes, cuja duração tenha em conta o esforço físico
e as condições climatéricas.

Data:
Ass:

Efetuar a verificação dos equipamentos utilizados.

Data:
Ass:

Usar acessórios adequados.

Data:
Ass:

Verificar o estado dos acessórios utilizados.
C – Conforme
Observações:

OBR.26.0

NC – Não conforme

NA – Não aplicável

Data:

V – Verificado

PP – Ponto de paragem
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Plano de Trabalhos com Riscos Especiais / Actividade

Código

TRABALHOS DE REMOÇÃO DA COBERTURA

01

Localização:

Resultado do Controlo
Ref.

Verificação/Tarefa

PP
C

NC

Entidade Executante

NA
Ass:
Data:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ass:
Data:
Ass:
Data:
Ass:
4. Remoção
da
cobertura

Data:
Ass:
Data:
Ass:
Data:
Ass:
Data:
Ass:
Data:

C – Conforme
Observações:

OBR.26.0

NC – Não conforme

NA – Não aplicável

V – Verificado

PP – Ponto de paragem
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Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Plano de Trabalhos com Riscos Especiais / Actividade

Código

TRABALHOS DE REMOÇÃO DA COBERTURA

01

Localização:

Resultado do Controlo
Ref.

Verificação/Tarefa

PP
C

NC

Entidade Executante

NA
Ass:

Verificar a adequada limpeza e arrumação do local de operações.

Data:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ass:

Efetuar a verificação dos equipamentos utilizados.

Data:
Ass:

Verificar a adequada limpeza e arrumação do local de operações.

Data:
Ass:

Utilização de colete refletor.
5. Remoção
da
cobertura

Data:
Ass:

Efetuar a verificação prévia do estado da cobertura.

Data:
Ass:

Efetuar a instalação de linha de vida e uso obrigatório do arnês.

C – Conforme
Observações:

OBR.26.0

Data:

Utilização permanente de arnês de sustentação com olhais de fixação
frontal e posterior e 2 cabos de amarração com 2 m.

Ass:

Utilização de dispositivo anti-queda com enrolador progressivo (autoretractil).

Ass:

NC – Não conforme

NA – Não aplicável

V – Verificado

Data:

Data:

PP – Ponto de paragem
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Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Plano de Trabalhos com Riscos Especiais / Actividade

Código

TRABALHOS DE REMOÇÃO DA COBERTURA

01

Localização:

Resultado do Controlo
Ref.

Verificação/Tarefa

PP
C

Se a platibanda tiver uma altura inferior a 0.9 metros, colocar/instalar,
barreira de proteção de forma a que a referida proteção seja assegurada
com uma altura mínima dos referidos 0.9 metros.

NC

Entidade Executante

NA
Ass:
Data:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ass:

Efetuar a verificação prévia do estado da cobertura.
6. Remoção
da
cobertura

C – Conforme
Observações:

OBR.26.0

Data:
Ass:

Colocar amarração provisória em local firme, para poder ligar o arnês.

Data:

Efectuar o trabalho de acordo com as recomendações dadas na formação
especifica.

Ass:

Ao manipular o produto, ou na pulverização, usar alem dos EPIs normais,
óculos e luvas de borracha ou similares.

Ass:

NC – Não conforme

NA – Não aplicável

V – Verificado

Data:

Data:

PP – Ponto de paragem

ANEXO 10
MATERIAIS PERIGOSOS

LISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM OBRA
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
Data de Atualização: 14/12/2018

Designação

Cimentos

Cimentos

VAT
Porcelânico
Flex

VAT Flex Rapid

Elaborado:
OBR.28.2

Produtor

CIARGA

Votorantim

Propamsa

Propamsa

Utilizador

Oficial

Oficial

Oficial

Oficial

Classificação

Meios de Combate a
Incêndios

Condições
Principais de
Armazenagem *

Perigoso

Locais à prova de
água, secos, limpos
e protegidos de
contaminação.
Qualquer agente extintor
Garantir a
estabilidade a
segurança nas
pilhas formadas.

Perigoso

Não é inflamável

Locais à prova de
água, secos, limpos
e protegidos de
contaminação.
Garantir a
estabilidade a
segurança nas
pilhas formadas.

Pó ABC

Evitar fontes de
calor, radiação,
electricidade
estática e o
contacto com
alimentos.
Conservar o
recipiente bem
fechado e protegido
da exposição ao ar
e à humidade.

Pó ABC

Evitar fontes de
calor, radiação,
electricidade
estática e o
contacto com
alimentos.
Conservar o
recipiente bem
fechado e protegido
da exposição ao ar
e à humidade.

Perigoso

Perigoso

Verificado:

Pág.

/

Proteção Individual
Recomendada *

Aprovado:

LISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM OBRA
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
Data de Atualização: 14/12/2018

Designação

MS 20

Produtor

Fassa Bortolo

Utilizador

Oficial

Classificação

Perigoso

MV 40

Fassa Bortolo

Oficial

Perigoso

Plasvip

Robbialac

Pintor

Perigoso

Thomsit K 188
E

Elaborado:
OBR.28.2

Henkel

Oficial

Meios de Combate a
Incêndios

Condições
Principais de
Armazenagem *

Anidrido carbónico,
espuma, poeira e água
nebulizada

Conservar apenas
no contentor
original. Conservar
os recipientes
fechados, em lugar
bem arejado,
protegido dos raios
de sol directos.

Pág.

/

Proteção Individual
Recomendada *

Conservar apenas
no contentor
original. Conservar
Anidrido carbónico,
os recipientes
espuma, poeira e água
fechados, em lugar
nebulizada
bem arejado,
protegido dos raios
de sol directos.
Conservar o
recipiente bem
fechado, num local
seco e bem
ventilado. O
pavimento dos
locais de
Espargir água ou névoa
armazenagem deve
de água, espuma, pó
ser impermeável e
ABC multiuso, pó BC,
rebaixado,
CO2
formando uma
bacia de retenção
para em caso de
derrame acidental
os líquidos não
escorram para o
exterior.

Não Perigoso

Manter o recipiente
bem fechado.
Temperaturas entre
Espuma, pós de extinção,
+5ºC e + 35ºC. Não
CO2, água pulverizada,
armazenar em
água em spray
conjunto com
alimentos ou outros
consumíveis.

Verificado:

Aprovado:

LISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM OBRA
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
Data de Atualização: 14/12/2018

Designação

Borada
Porcelânica

Pattex Cola de
contacto

Rebetop RTP

Topeca
Alvenaria

Elaborado:
OBR.28.2

Produtor

Propamsa

Henkel

Topeca

Topeca

Utilizador

Oficial

Oficial

Oficial

Oficial

Classificação

Meios de Combate a
Incêndios

Condições
Principais de
Armazenagem *

Pó ABC

Evitar fontes de
calor, radiação,
electricidade
estática e o
contacto com
alimentos.
Conservar o
recipiente bem
fechado e protegido
da exposição ao ar
e à humidade.

Perigoso

Perigoso

Conservas
unicamente no
recipiente de
origem. Fechar
cuidadosamente as
Espuma, pós de extinção, embalagens depois
CO2, água pulverizada,
de usadas e
água em spray
armazenar em local
bem ventilado. Não
armazenar em
conjunto com
alimentos ou outros
consumíveis.

Perigoso

Pó ABC

Evitar fontes de
calor, radiação,
electricidade
estática e o
contacto com
alimentos.
Conservar o
recipiente bem
fechado e protegido
da exposição ao ar
e à humidade.

Pó ABC

Evitar fontes de
calor, radiação,
electricidade
estática e o
contacto com
alimentos.
Conservar o
recipiente bem
fechado e protegido
da exposição ao ar
e à humidade.

Perigoso

Verificado:

Pág.

/

Proteção Individual
Recomendada *

Aprovado:

LISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM OBRA
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
Data de Atualização: 14/12/2018

Designação

Argamassa de
reboco interior

Sika Boom P

Produtor

CIARGA

Sika

Utilizador

Oficial

Oficial

Classificação

Perigoso

Não é inflamável

Armazenamento
em local à prova de
água, secos, limpos
e protegidos de
contaminação.

Perigoso

Conservar num
local seco.
Conservar à
temperatura
Espuma polivalente: Pó;
ambiente normal.
Ácido carbónico.
Armazenar afastado
de fontes de calor e
agentes de
oxidação.

Soudal

Oficial

Não Perigoso

VIPMAT

Robbialac

Pintor

Não Perigoso

OBR.28.2

Condições
Principais de
Armazenagem *

Armazenar distante
da luz directa em
uma área seca fria e
bem ventilada,
distante de
Usar um agente extintor
materiais
adequado para o fogo
incompatíveis e
das áreas em redor.
alimentos e
bebidas. Armazenar
em local fechado à
chave. Elimanar as
fosnte de ignição.

Silicone
Universal

Elaborado:

Meios de Combate a
Incêndios

Não é inflamável

Verificado:

Pág.

/

Proteção Individual
Recomendada *

Conservar fora do
alcance das crianças

Aprovado:

LISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM OBRA
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
Data de Atualização: 14/12/2018

Designação

PLASVIP
BRANCO
BASES E
CORES

Produtor

Robbialac

Utilizador

Pintor

Classificação

Não Perigoso

Conservar fora do
alcance das
crianças. Conservar
o recepiente bem
fechado, num local
seco e bem
ventilado. O
pavimento dos
Espargir água ou névoa
locais de
de água, espuma, pó armazenagem deve
ABC multiuso, pó BC,
ser impermeável e
CO2
rebaixado,
formando uma
bacia de retenção
para que em caso
de derrame
acidental os
liquidos não
escorram para o
exterior.

Robbialac

Pintor

Não Perigoso

Primário
Plastron
Aquoso

Robbialac

Pintor

Não Perigoso

OBR.28.2

Condições
Principais de
Armazenagem *

Conservar fora do
alcance das
crianças. Conservar
o recepiente bem
fechado, num local
seco e bem
ventilado. O
pavimento dos
Espargir água ou névoa
locais de
de água, espuma, pó armazenagem deve
ABC multiuso, pó BC,
ser impermeável e
CO2
rebaixado,
formando uma
bacia de retenção
para que em caso
de derrame
acidental os
liquidos não
escorram para o
exterior

VIPSUPER
Branco bases e
cores

Elaborado:

Meios de Combate a
Incêndios

Não é inflamável

Verificado:

Pág.

/

Proteção Individual
Recomendada *

Conservar fora do
alcance das crianças

Aprovado:

LISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM OBRA
Obra/Empreitada: CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas
Dono da Obra: Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Fiscalização: Sopsec
Data de Atualização: 14/12/2018

Designação

Vipflex branco
bases e cores

Ardex A 38

Ucrete PT1

Elaborado:
OBR.28.2

Produtor

Robbialac

Ardex

Basf, S.A.

Utilizador

Pintor

Oficial

Aplicador

Classificação

Não Perigoso

Meios de Combate a
Incêndios

/

Proteção Individual
Recomendada *

Conservar fora do
alcance das
crianças. Conservar
o recepiente bem
fechado, num local
seco e bem
ventilado. O
pavimento dos
Espargir água ou névoa
locais de
de água, espuma, pó armazenagem deve
ABC multiuso, pó BC,
ser impermeável e
CO2
rebaixado,
formando uma
bacia de retenção
para que em caso
de derrame
acidental os
liquidos não
escorram para o
exterior.

Material não
combustível

Perigoso

Não Perigoso

Condições
Principais de
Armazenagem *

Pág.

Conservar no
recipiente original.
Armazenar em local
seco.

Conservar
unicamente no
recepiente original,
num local fresco,
seco, bem ventilado,
afastado de fontes de
ignição, calor ou
chamas. Proteger da
acção directa do sol.
Espuma, Água
O produto embalado
pulverizada,pó extintor,
deve ser protegido de
dióxido de carbono. Não
temperaturas
utilizar jato de água.
inferiores a 5ºC.
Quando se ultrapassa
temperaturas
superiores a 30ºC
durante um largo
periodo de tempo a
temperatura indicada,
as embalagens podem
ser danificadas.
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Fiscalização: Sopsec
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Designação

Ucrete PT2
Common

UCRETE PT3
UD200

Elaborado:
OBR.28.2

Produtor

Basf, S.A.

Basf, S.A.

Utilizador

Aplicador

Aplicador

Classificação

Meios de Combate a
Incêndios

Condições
Principais de
Armazenagem *

Perigoso

Conservar
unicamente no
recepiente original,
num local fresco,
seco, bem ventilado,
afastado de fontes de
ignição, calor ou
chamas. Proteger da
acção directa do sol.
Espuma, Água
O produto cristaliza
pulverizada,pó extintor,
abaixo de
dióxido de carbono. Não
temperaturas
utilizar jato de água.
inferiores a 5ºC.
Quando se ultrapassa
temperaturas
superiores a 30ºC
durante um largo
periodo de tempo a
temperatura indicada,
as embalagens podem
ser danificadas.

Perigoso

Guardar o recepiente
bem fechado em
lugar seco. Proteger
de temperaturas
inferiores a 5ºC para
evitar o
congelamento.
Quando ultrapassa
temperaturas
supeiores a 30ºC
durante um largo
periodo de tempo a
temperatura indicada,
as embalagens podem
ser danificadas.

O produto não é, por si só,
combustível. Somente os
materiais de envase podem
incendiar-se. Os agentes de
extinção geralmente
utilizados são considerados
suficientes.
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Designação

Ucrete PT4
cream

Weber.Color
Flex

SikaGrout 213

Elaborado:
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Produtor

Basf, S.A.

Saint-Gobain

Sika

Utilizador

Classificação

Aplicador

Não Perigoso

Oficial

Perigoso

Oficial

Perigoso

Meios de Combate a
Incêndios

Condições
Principais de
Armazenagem *
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Proteção Individual
Recomendada *

Conservar
unicamente no
recepiente original,
num local fresco,
seco, bem ventilado,
afastado de fontes de
ignição, calor ou
chamas. Proteger da
acção directa do sol.
Espuma, Água
O produto embalado
pulverizada,pó extintor,
deve ser protegido de
dióxido de carbono. Não
temperaturas
utilizar jato de água.
inferiores a 5ºC.
Quando se ultrapassa
temperaturas
superiores a 30ºC
durante um largo
periodo de tempo a
temperatura indicada,
as embalagens podem
ser danificadas.

Este produto não é
inflamável

Conservar nas
embalagens
originais fechadas

Armazenar no
Usar meios de extinção recepiente original.
que sejam apropriados Guardar em lugar
às circunstâncias locais e
bem arejado.
ao ambiente envolvente Observar os avisos
das etiquetas.
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Designação

Rebetop
Chapisco

Produtor

Topeca

Utilizador

Oficial

Classificação

Meios de Combate a
Incêndios

Condições
Principais de
Armazenagem *

Pó ABC

Evitar fontes de
calor, radiação,
electricidade
estática e o
contacto com
alimentos.
Conservar o
recipiente bem
fechado e protegido
da exposição ao ar
e à humidade.

Perigoso
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Proteção Individual
Recomendada *

* De acordo com o cenário de exposição e com base na Ficha de Dados de Segurança.

Elaborado:
OBR.28.2

Verificado:

Aprovado:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1 \ IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA EMPRESA
1.1 \ Identificação da preparação
Esta Ficha de Dados de Segurança do Produto é aplicável a todas
as preparações em pó baseadas em cimento, cimento/cal
hidráulica e cal hidráulica, comercializadas pela CIARGA,
Argamassas Secas, S.A.
1.2 \ Utilizações identificadas da substância e utilizações
desaconselhadas
Os produtos em causa destinam-se a uso na construção, conforme
as respetivas Fichas Técnicas.
1.3 \ Identificação do fornecedor da FDS
CIARGA, Argamassas Secas, S.A.
Rua Alexandre Herculano , N.º 35
1250-009 Lisboa
Portugal
Fáb.Alhandra -Tel: 21 951 90 30; Fax: 21 951 18 50
Fáb.Maia – Tel: 22 969 87 10; Fax: 22 969 87 29
1.4 \ Número de telefone de emergência
Telefone para o número de emergência médica respeitante ao local
onde se encontra, e transmita as informações deste documento.
2 \ IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
2.1 \ Classificação da preparação
2.1.1 \ De acordo com a Directiva do Conselho N.º 67/548/CEE

P280:Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção
facial e protecção ocular.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
2.3 \ Outros perigos
O manuseamento das Argamassas Secas pode causar irritação
dos olhos e das vias respiratórias.
Quando misturadas com água podem causar sensibilização da
pele.
As Argamassas não se enquadram nos critérios de classificação
como PBT ou mPmB, de acordo com o Anexo XIII do REACH
(Regulamento (CE) N.º 1907/2006).
3 \ COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE COMPONENTES
3.1 \ Substâncias
Mistura de cimento, cal hidráulica, agregados siliciosos e/ou
calcários e aditivos.
Componentes perigosos
Designação

N.º EINECS

N.º CAS

Gama conc.
(%)

Cimento Portland

266-043-4

65997-15-1

0 – 35 %

Cal Hidráulica

285-561-1

85117-09-5

0 – 30 %

Carbonato de Cálcio

215-279-6

1317-65-3

0 – 25 %

Contém cimento e o seu conteúdo em Cr(VI) solúvel em água
mantém-se inferior a 2 ppm, conforme o regulamento (UE)
1907/2006, até 2 meses após a data de produção, desde que
armazenado em boas condições.
Contém cal hidráulica, que, ao ser misturada com água, forma uma
pasta de elevado pH.
4 \ PRIMEIROS SOCORROS

Xi - Irritante

4.1 \ Descrição das medidas de primeiros socorros
Frases de Risco
• R 36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele
• R 43 - Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
• R 41 – Risco de lesões oculares graves.
Frases de Segurança
• S2 - Manter fora do alcance das crianças
• S22 - Não respirar as poeiras
• S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos
• S26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água e consultar um especialista
• S36/37/39 - Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento
protector para a vista/face adequados.
2.1.2 \ De acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

Contém Cimento Portland

4.1.1 \ Geral
Os socorristas não necessitam de qualquer equipamento de
protecção individual devendo, no entanto, evitar o contacto com as
argamassas húmidas/molhadas ou em pasta.
4.1.2 \ Após contacto com os olhos
No caso de usar lentes de contacto, retirá-las de imediato. Lavar os
olhos com água limpa abundante durante, pelo menos, 10 minutos.
Caso persista a irritação, consultar um médico, levando esta Ficha
de Segurança.
4.1.3 \ Após contacto da pele
Retirar o vestuário contaminado e lavar cuidadosamente a pele
com sabão e água. Caso persista a irritação, consultar um médico,
levando esta Ficha de Segurança.
4.1.4 \ Após inalação acidental significativa

Perigo
Principais riscos:
H319:Provoca irritação ocular grave.
H355:Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H315:Provoca irritação cutânea.
H317:Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Precauções principais:
P102:Manter fora do alcance das crianças.
P261:Evitar respirar as poeiras.

No caso de inalação, respirar ar puro. Caso persista a irritação,
consultar um médico, levando esta Ficha de Segurança.
4.1.5 \ Após ingestão acidental significativa
No caso de ingestão acidental lavar a boca com água e beber
grande quantidade de água. Em circunstância alguma deve ser
provocado o vómito.
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5 \ MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
As argamassas não são inflamáveis, não são explosivas e nem
facilitam nem alimentam a combustão de outros materiais.
As argamassas, em caso de incêndio, não limitam o uso de
qualquer agente extintor.
6 \ MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1 \ Precauções individuais, equipamento de protecção e
procedimentos de emergência
Utilizar EPI’s, conforme descrito no ponto 8 e ter em consideração
as medidas descritas nesse mesmo ponto.

Protecção dos olhos/rosto:
Usar óculos aprovados ou óculos de segurança de acordo
com a EN 166 quando manipular argamassa seca ou
húmida para prevenir o contacto com os olhos.
Protecção da pele:
Usar luvas impermeáveis, resistentes à abrasão e aos
alcalis, botas, roupas de protecção fechadas com mangas
compridas, e adicionalmente produtos para a protecção
da pele (incluindo cremes barreira) para proteger a pele do
contacto prolongado com a argamassa. Evitar a penetração da
pasta de argamassa nas botas.
Protecção respiratória:
Usar protecção respiratória apropriada, da classe FFP2
ou superior.

6.2 \ Precauções a nível ambiental
Evitar a penetração no solo ou em águas superficiais.

8.1.2 \ Controlo da exposição ambiental

6.3 \ Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Evitar a sua libertação sob a forma de poeiras de acordo com a
tecnologia disponível. Tomar medidas que assegurem que a
argamassa e as suas poeiras não atinjam linhas de água (esgotos,
solo ou água superficial).

Usar na recolha e limpeza métodos mecânicos , que não originem
dispersão de poeiras.
Limpar a zona afetada com água abundante.
Eliminar os resíduos recolhidos conforme os requisitos legais em
vigor na sua localização.
Uma vez endurecido, o produto pode ser considerado um resíduo
inerte.
7 \ MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

9 \ PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
9.1 \ Informações sobre propriedades físicas e químicas de
base
A argamassa é um material inorgânico pulvurulento, cinzento ou
branco e inodoro.

7.1 \ Precauções para um manuseamento seguro
Manusear em áreas bem ventiladas. Evitar a libertação de pó.
7.2 \ Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais
incompatibilidades
As argamassas deverão ser armazenadas em locais à prova de
água, secos (condensação interna minimizada), limpos e
protegidos de contaminação
A armazenagem deve ser feita de modo a garantir a estabilidade e
segurança das pilhas formadas.

•
•
•
•
•

Solubilidade em água (T=20 ºC): ligeira (0,1 – 1,5 g/l)
Massa volúmica: 2,50-3,00 g/cm³
Massa volúmica aparente (Baridade): 1,4-1,7 g/cm³
pH (T = 20°C em água): 11-13,5
Ponto de fusão, Ponto de ebulição, inflamabilidade,
propriedades
oxidantes,
propriedades
explosivas,
coeficiente de partição n-octanol-água, pressão de vapor,
densidade de vapor, grau de evaporação, viscosidade:
Não aplicável.

10 \ ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
8\CONTROLODAEXPOSIÇÃO/PROTECÇÃOINDIVIDUAL
8.1 \ Controlo da exposição
8.1.1 \ Controlos técnicos adequados
Devem ser implementadas medidas para reduzir a geração de
poeira e a sua dispersão no ambiente, tais como aspiração e
despoeiramento e métodos de limpeza secos.
Não comer, beber ou fumar quando se está a trabalhar com a
argamassa para evitar contacto das poeiras com a pele ou a boca.
Antes do início do trabalho, aplicar na pele um creme barreira e
reaplicar em intervalos regulares.
Imediatamente após o trabalho com a argamassa, os trabalhadores
deverão lavar-se e aplicar cremes hidratantes para a pele.
Despir as roupas contaminadas, calçado, relógios, etc. e limpá-los
eficazmente antes de os voltar a usar.
Evitar o contacto com os olhos e a pele e não respirar o pó.

10.1 \ Reactividade e estabilidade
O produto é estável em pó, se armazenado nas condições
indicadas no ponto 7 e uma vez endurecido, após amassadura com
água.
10.2 \ Condições a evitar
Humidade durante o armazenamento origina o endurecimento do
produto.
10.3 \ Materiais incompatíveis
Ácidos, sais de amónia, alumínio ou outros metais não nobres,
quando húmido.
10.4 \ Produtos de decomposição perigosos
Não são conhecidos.

CIARGA - Argamassas Secas, S.A.
Rua Alexandre Herculano, 35 | 1250-009 LISBOA | PORTUGAL | Tel. (351) 21 8100 | Fax. (351) 21 356 1381
FÁBRICA | E. Nacional N.º 10, Km 18,4 | 2600-470 ALHANDRA | Tel. (351) 21 951 90 30 | Fax (351) 21 951 18 50
FÁBRICA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE | Tel. (351) 22 969 87 10 | Fax (351) 22 969 87 29

Revisão 13 de 20 de Fevereiro de 2015 \ Página 2 de 3

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

11 \ INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

15 \ INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

11.1 \ Informação sobre os efeitos toxicológicos

15.1 \ Regulamentação/legislação específica para a substância
em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classe de perigo
Toxicidade aguda

Irritação cutânea

Irritação ocular

Irritação das vias
respiratórias

Sensibilização
respiratória ou
cutânea

Efeitos
Oral: nenhum dado disponível Em caso de ingestão
significativa, o produto pode causar irritação do trato
digestivo e provocar dores intestinais, esofagais e
estomacais.
Dérmica: nenhum dado disponível
Inalação: nenhum dado disponível. O produto pode irritar as
vias respiratórias.
A argamassa é irritante para a pele, devido ao elevado pH
das pastas de cimento/cal. O contacto com a pele, sem
proteção adequada com este tipo de pastas pode provocar
lesões dérmicas como gretas ou queimaduras químicas,
sem que surjam sintomas prévios.
O contacto direto com a argamassa pode provocar danos na
córnea, quer por agressão mecânica, quer por irritação e
inflamação, imediata ou retardada.
O contacto com elevadas quantidades de argamassa (pó ou
salpiscos de pasta) pode originar ceratopatias de diversa
ordem.
A exposição por inalação às poeiras das argamassas, pode
provocar irritação das vias respiratórias. Exposições a
concentrações superiores aos valores limites de exposição
profissional vigentes podem provocar tosse, espirros e falta
de ar.
Algumas pessoas podem apresentar eczema por exposição
a poeiras argamassa húmidas, causado quer por elevado
pH que provoca dermatites de irritação após prolongado
contacto, como, devido à presença de cimento, por reacção
imunológica ao Cr (VI) solúvel que provoca dermatite
alérgica por contacto. A reação provocada é uma
combinação destes mecanismos e os seus efeitos podem ir
desde uma leve erupção cutânea até uma dermatite grave,
sendo, geralmente, difícil realizar um diagnóstico preciso.

A argamassa, sendo uma preparação, está isento de registo (Art
2.7 (b) e Anexo V.10 do REACH). No entanto, as substâncias que
fazem parte da constituição da argamassa poderão necessitar de
registo e respectivo cenário de exposição. Estes cenários de
exposição serão anexados a esta ficha de dados de segurança
logo que estas substâncias sejam registadas e que os respectivos
cenários de exposição nos sejam disponibilizados pelas entidades
que os registam.
•
•
•
•
•
•
•
•

12 \ INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

•

12.1 \ Toxicidade

•

Não existe indicação de toxicidade das argamassas, após
endurecidas. O material endurecido é estável e fixa e torna
insolúveis os seus constituintes. O derrame de grandes
quantidades deste produto em água pode, contudo, causar um
aumento do pH.
12.2 \ Persistência e degradabilidade, potencial de
bioacumulação e mobilidade no solo

•

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 18 de Dezembro de 2008.
Regulamento (UE) n.º 453/2010 da Comissão de 20 de Maio de
2010.
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 16 de Dezembro de 2008.
Decreto-Lei n.º 63/2008 de 2 de Abril (alteração do Decreto-Lei
n.º 82/2003 de 23 de Abril)
Decreto-Lei n.º 72/2005 de 18 de Março (transposição da
Directiva n.º 2003/53/CE)
Decreto-Lei n.º82/2003 de 23 de Abril (transposição das
Directivas n.º 1999/45/CE, nº 2001/58/CE e 2001/60/CE)
EN 998-1:2010 - Specification for mortar for masonry - Part 1:
Rendering and plastering mortar.
EN 998-2:2010 - Specification for mortar for masonry - Part 2:
Masonry mortar.
EN 13813:2002 - Screed material and floor screeds. Screed
material. Properties and requirements
EN 12004:2007+A1:2012. Colas para ladrilhos. Definições e
especificações.
“Acordo Multi-Sectorial Europeu de Diálogo Social para a
Prevenção da Exposição Ocupacional à Sílica Cristalina
Respirável"
e
respectivo
guia
de
boas
práticas
(http://www.nepsi.eu).

15.2 \ Avaliação da segurança química
Não foi efectuada avaliação da segurança química da argamassa.

Nenhuma

16 \ OUTRAS INFORMAÇÕES

12.3 \ Outros efeitos adversos

A informação constante desta ficha de dados reflecte o
conhecimento actual disponível e é fiável desde que o produto seja
utilizado de acordo com as condições indicadas e com a aplicação
especificada na embalagem e/ou na literatura técnica guia.
Qualquer outra utilização do produto, incluindo a utilização do
produto em combinação com qualquer outro produto ou qualquer
outro processo, é da responsabilidade do utilizador.
O utilizador é responsável por determinar as medidas adequadas
de segurança e por aplicar a legislação que abranja as suas
próprias actividades.
Além de garantirem que os seus trabalhadores participam em
programas de formação nos temas de segurança, saúde e
ambiente, as empresas utilizadoras do produto devem assegurar
que os trabalhadores lêem, compreendem e aplicam os requisitos
da presente Ficha de Dados de Segurança.
A informação apresentada nesta ficha destina-se exclusivamente a
apresentar as exigências de segurança relativas ao produto e não
constitui nenhum tipo de garantia relativa às suas prestações.

Não relevante.
13 \ CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13.1 \ Métodos de tratamento de resíduos
13.1.1 \ Produto
Eliminação de acordo com a legislação local, como resíduo de
construção. Não depositar no solo nem em águas superficiais.
Código LER do produto, enquanto resíduo: 13 10 90 ou 17 09 04.
13.1.2 \ Embalagem
Embalagem completamente vazia e processo de acordo com
legislação local.
Código LER: 15 01 01.
Embalagens contendo produto devem ser tratadas conforme o
apresentado no ponto 13.1.1.

Para outras informações contactar:
14 \ INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
A argamassa não é abrangida pela regulamentação internacional
para o transporte de materiais perigosos (IMDG, IATA, ADR/RID) e,
por esse motivo, não é requerida qualquer classificação ou
etiquetagem do transporte.
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ANEXO 11
PLANO DE ESTALEIRO

PLANO DE ESTALEIRO

Obra: Continente Modelo Chaves
N.º interno da Obra:

18139

Empreitada:

Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas

Localização:

Estrada do Outeiro Seco, 5400-570 Chaves

OBR.50.0

PLANO DE ESTALEIRO
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PLANO DE ESTALEIRO

1. Memória Descritiva e Projecto de Estaleiro
A concepção do estaleiro obedece a dois princípios de acção: por um lado, uma vertente claramente
preventiva no sentido de organizar os espaços de modo a evitar a ocorrência de conflitos susceptíveis
de potenciarem a ocorrência de acidentes e, por outro, procurando optimizar a disposição dos
elementos constituintes do estaleiro por forma a obter bons rendimentos operativos no decurso da
obra. As instalações do estaleiro foram concebidas com base nos requisitos do Decreto-Lei n.º 46427
de Julho de 1965 e da Portaria nº101/96, de 3 de Abril.

1.1. Vedação
A área do estaleiro será vedada na totalidade do seu perímetro.
A vedação será constituída por rede bekaert com 2,0 m de altura, formado por chapas metálicas
fixadas pés de betão.
VEDAÇÃO COM TAPUME

A vedação, bem como, os portões necessários, para a obra e para o estaleiro de apoio, serão
implantados conforme Planta de Estaleiro, e de forma a impedir ou a proteger os seguintes riscos:
a)
b)
c)
d)
e)

Riscos viários por falta de visibilidade;
Riscos viários por condicionalismos impostos;
Riscos por falta de sinalização, ocultação ou iluminação;
Riscos por electrocussão da vedação;
Riscos por cortes e perfurações resultantes da natureza e/ou colocação inadequada
de materiais;
f) Riscos devido à projecção de materiais para fora do perímetro da obra;
g) Riscos diversos envolvendo terceiros por intervenção de pessoas estranhas no
perímetro da obra.
Medidas de prevenção:
•
•

•
•
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Escolher o tipo, e mesmo a cor, do material de vedação de acordo com os
condicionalismos do meio envolvente e do tipo de obra.
Estudar os transportes da obra (tipo de viaturas, frequência, sentidos de circulação,
comprimentos das cargas, etc.) e de acordo com o estudo, escolher o local e tipo de
portões a implantar.
Escolher a localização das entradas do estaleiro de acordo com um estudo prévio da
circulação quer da obra quer da envolvente.
Sempre que possível, colocar os portões em local de boa visibilidade.
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•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Se não for possível criar anteparos optar por portões largos ou qualquer outro meio que
reduza ao mínimo os ângulos mortos.
Evitar tanto quanto possível a existência de uma mesma entrada para viaturas e
pessoal. Se tal não for viável, criar um resguardo para o caminho dos operários, que
poderá ser o prolongamento para dentro da obra do anteparo já sugerido para a
protecção dos transeuntes.
Em todas as entradas da obra colocar avisos e informações dissuasoras da entrada de
pessoas estranhas.
Informar, por meio de avisos, as possíveis visitas, da conduta que devem adoptar para
circular no interior do estaleiro e, bem assim, como se devem proteger.
Implantar a vedação de modo correcto tendo o cuidado de não deixar chapas salientes,
pontas de ferro ou qualquer outro material pontiagudo que possa vir a constituir
elemento agressivo para terceiros.
Nas vedações do tipo "tapume" não as encostar completamente à cota do terreno de
modo a preservá-las e, ao mesmo tempo, permitir que, em caso de enxurradas, se
possa fazer sob elas a passagem das águas pluviais.
Ter em atenção que, se a vedação da obra ocultar ou reduzir a visibilidade da
sinalização de trânsito pré-existente, esta deverá ser mudada ou repetida noutro local de
modo a manter, pelo menos, a eficiência que era previsível ter antes da implantação da
vedação.
Se a vedação estrangular ou de qualquer modo alterar as condições de circulação
automóvel das vias circundantes, tentar minimizar tais condicionalismos e sinalizar os
constrangimentos residuais de acordo com os regulamentos legais em vigor.
Se a vedação alterar ou eliminar as zonas pedonais deverão estas ser refeitas com
passadiços apropriados resguardados lateralmente e bem iluminados.
Se existir risco de queda de objectos de altura deverão as zonas de trânsito de
passagem de peões ser protegidas com pala superior com uma largura ligeiramente
maior que a zona do passeio.
Nas vedações metálicas ter o cuidado de as afastar convenientemente dos elementos
eléctricos nus e em tensão para evitar a sua electrização.
O atravessamento dos tapumes metálicos por cabos eléctricos só é admissível se os
bordos do orifício do atravessamento estiverem de tal maneira protegidos com borracha
ou outro tipo de material que garantam que a "chapa" do tapume não danifica em caso
algum o isolamento dos condutores eléctricos.
Em princípio, a passagem de cabos eléctricos isolados sobre o tapume deverá ser feita
de tal modo que não se possa verificar roçamento do condutor na parte superior do
tapume.
Todas as vedações metálicas deverão ser ligadas à terra de modo que não sejam, em
nenhum caso, significativas as diferenças de potencial entre a chapa metálica e a terra.
A instalação eléctrica da obra só poderá estar apoiada no tapume metálico se, para a
sua amarração, forem utilizados apoios próprios que garantam um perfeito isolamento
eléctrico.
A cor das vedações deverá ser suficientemente contrastante com o meio ambiente de
modo a, só por si, constituir aviso da existência de um obstáculo. Nos tapumes em
malha é aconselhável colocar, com espaçamentos regulares, placas com faixas
sinalizadoras fotoluminescentes.

Algumas das obrigações a ter em conta são:
•
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Manter o estaleiro em boa forma e em estado de salubridade adequado;
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•
•
•
•
•

Garantir as condições de acesso, deslocação e circulações necessárias à segurança de
todos os postos de trabalho;
Efectuar a manutenção e o controlo das instalações e dos equipamentos;
Efectuar a manutenção e o controlo das instalações e dos equipamentos antes da sua
entrada em funcionamento e com intervalos regulares durante a laboração;
Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de
substâncias perigosas;
Recolher, em condições de segurança, os materiais perigosos utilizados.

1.2. Acessos
Para acesso de veículos ao estaleiro será instalado um portão conforme indicado na Planta de
Estaleiro. Os portões serão formados por duas folhas em chapas metálicas idênticas às da vedação
assentes sobre estrutura metálica.
Não se prevê a instalação de portas de homem.
Os movimentos de entrada e saída de pessoas, de materiais e de equipamentos serão devidamente
vigiados por pessoal designado pela Direcção da Obra.
As zonas de acesso e os caminhos de circulação estão concebidos de modo a reduzir a possibilidade
de conflito entre Homem e máquinas. Nesse sentido, será promovida a separação dos caminhos de
circulação pedonal das zonas destinadas à circulação automóvel.
O traçado das vias de circulação visa garantir que sirvam as diversas áreas previstas para o
armazenamento de materiais e os vários sectores operacionais do estaleiro.
Durante o período de interrupção dos trabalhos, o estaleiro ficará sob o cuidado de um vigilante
responsável pela realização de rondas periódicas e do controlo dos acessos ao interior do recinto.

1.3. Circulação Interna
Os caminhos de circulação foram concebidos de modo a minimizar o conflito potencial entre
trabalhadores e máquinas, assim como a reduzir os tempos de percurso. A definição de traçados
teve, designadamente, em conta as seguintes disposições:
•
•
•
•

Manter reduzido ao mínimo o número de curvas;
Dotar as faixas de rodagem com largura adequada à circulação de todas as viaturas,
num só sentido ou nos dois, caso necessário;
Assegurar que o portão de entrada destinado ao movimento de veículos possui largura
suficiente que permita a passagem franca a todos os tipos de veículos previstos;
Garantir que os locais afectos ao armazenamento dos diversos materiais, assim como
as várias instalações produtivas do estaleiro são servidos pelos caminhos de circulação
destinados a veículos.

Riscos mais frequentes:
a) Atropelamento;
b) Choque de viaturas;
c) Esmagamento por viaturas;
d) Queda de viaturas de altura;
e) Queda de pessoas ao mesmo nível;
f) Queda de pessoas de altura.
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Medidas de prevenção:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Escolher o traçado das vias tendo presente quer o "layout" da produção quer o cronograma
de execução da obra de modo a que as vias se tornem, o mais possível, definitivas e que o
seu traçado não inviabilize a simplificação das tarefas a exercer no estaleiro.
Evitar o mais possível os cruzamentos e curvas cegas.
Ter presente que o desenvolvimento da obra poderá criar, para o futuro, obstáculos
geradores de riscos nos caminhos de circulação.
Adaptar os declives ao tipo de circulação esperada e, como princípio, evitar rampas com
inclinações superiores a 12%.
Sempre que possível os caminhos de circulação pedonal deverão ser independentes dos
reservados aos veículos motorizados. Se tal não for viável prever uma faixa reservada aos
peões com, pelo menos 60 cm de largura fisicamente separada da faixa de rodagem.
As vias de circulação e, muito especialmente, os caminhos pedonais deverão ser afastados
prudentemente dos locais onde exista o risco de queda de objectos de altura.
Escolher o perfil transversal da via tendo em conta os regimes meteorológicos do local e o
tipo de pavimento a efectuar.
Afastar, tanto quanto possível, o traçado das vias do coroamento das escavações ou, então,
vedá-las ao tráfego durante aqueles trabalhos.
Prever lugares para cargas e descargas e ainda para estacionamento de viaturas de modo a
não impedir a livre circulação no estaleiro.
Estudar uma rede de vias prioritárias, a manter constantemente desimpedidas, de modo a
que, em caso de emergência, estejam garantidos quer os caminhos de fuga quer as vias de
socorro.
Nos casos especiais de construção em altura em que exista possibilidade de corte dos
acessos normais, prever vias alternativas compatíveis com carros de socorro de grande porte
e pouca mobilidade.
Caso que as circunstâncias o aconselhem, deverá estabelecer-se, por escrito, um
regulamento de acesso e circulação que deverá ser distribuído pelos interessados e
respeitado integralmente.
Se for previsível a circulação em obra de pessoas estranhas como, reservar e sinalizar uma
via de acesso isenta tanto quanto possível de perigos, tendo em conta que os seus
utilizadores não estão habituados aos riscos inerentes ao acto de construir.
Fazer um registo eficaz de todas as visitas de modo a que seja possível saber, em qualquer
momento, se existem ou não no estaleiro pessoas estranhas ao trabalho.
Manter as vias em bom estado de conservação e sempre limpas de detritos ou objectos que
originem riscos a circulação.
Sempre que se verifique o levantamento de pó dever-se-á prever a "rega" das vias.
Esta rega deverá ser feita controladamente de modo a que uma excessiva quantidade de
água não torne o piso escorregadio.
As vias, caminhos, escadas, plataformas e passagens devem estar desimpedidas, para
permitir o seu normal funcionamento.
As vias e caminhos de circulação devem cumprir o especificado nas medidas de protecção
colectiva, já referenciadas, devendo também devidamente sinalizadas.

1.4. Plano de Sinalização e Circulação
O plano de sinalização e circulação, elaborado sobre a planta de estaleiro, destina-se a identificar o
tipo de sinalização a montar no estaleiro e a sua localização, bem como o esquema de circulação de
veículos e de pessoas dentro do recinto. Será instalada sinalização para informação de:
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•
•
•
•
•
•

Obrigatoriedade do uso de equipamento de protecção individual: capacete e botas com
palmilha e biqueira de aço;
Proibição de entrada a pessoas estranhas;
Aviso sobre riscos potenciais em estaleiro: queda em altura, queda de objectos, contacto com
a corrente eléctrica, ruído;
Limitação da velocidade a 20 km/h para a circulação de veículos;
Localização dos meios de combate a incêndio e dos meios de primeiros socorros;
Contactos telefónicos de emergência.

Serão empregues placas com características gráficas, dimensionais e construtivas normalizadas.
Ficarão montadas em locais visíveis do estaleiro e resguardadas de agressões susceptíveis de as
danificar.
O ordenamento da circulação no estaleiro consistirá na definição dos sentidos de marcha, da
velocidade máxima permitida, das zonas interditas ao trânsito automóvel e dos caminhos destinados
à circulação pedonal.
O quadro geral de energia eléctrica do estaleiro e todos os demais serão sinalizados com indicação
do risco de contacto com acorrente eléctrica.
Serão convenientemente sinalizadas todas as valas e outras escavações abertas para execução da
presente obra.
Serão, também, sempre que aplicável, sinalizadas e delimitadas as áreas afectadas pela
movimentação de cargas em altura, zonas onde não deve ser permitida a circulação de pessoas na
prumada das referidas cargas.
Serão devidamente sinalizados todos os acessos, as vias de circulação, cujas condições de
circulação venham a ser condicionadas ou impossibilitadas pela obra.
Será aplicada sinalética adequada aos diferentes riscos envolvidos, bem como aos meios de
protecção apropriados.
Utilizar-se-á sinalética de acordo com modelo aprovado pela legislação em vigor (Decreto
Regulamentar Nº 22-A/98, de 1 de Outubro e Portaria Nº 1456-A/95, de 11 de Dezembro).

1.5. Instalações e equipamentos de apoio à produção
A instalação dos equipamentos deverá obedecer ao especificado no Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25
de Fevereiro, relativo às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos
trabalhadores de equipamentos de trabalho.
Também se deverá atender ao estipulado na Directiva Máquinas, que tem como filosofia de base a
concepção e o fabrico de máquinas seguras.

Regras gerais para os equipamentos móveis e veículos em obra:
•
•
•
•
•
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Não é permitido o transporte de passageiros no equipamento, tanto no interior como no
exterior.
Não deixar estacionar veículos ao redor dos equipamentos.
Não utilizar a carroçaria dos equipamentos como andaime ou apoio para subir pessoas.
Antes de efectuar qualquer deslocamento com a máquina, observar se não existem
trabalhadores ao redor da mesma ou nas imediações.
Os manobradores devem respeitar as sinalizações.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ter em atenção a direcção e sentido dos ventos dominantes, de forma a que estes não
impeçam a visibilidade.
Subir uma pendente com a mesma velocidade que a desce.
Nunca descer uma pendente com o motor parado ou em “ponto morto”, mas sempre
utilizando a caixa de velocidades com mudança adequada.
Não trabalhar na proximidade de linhas aéreas em tensão, respeitando sempre as distâncias
mínimas.
Não é permitido permanecer junto a equipamentos quando estas estão em funcionamento.
Todos os equipamentos devem estar equipados de um extintor.
Não abandonar o posto de condução sem o veículo estar parado, os órgãos hidráulicos em
posição estabilizada e os sistemas de segurança e imobilização accionados.
Deve ser utilizado o sinal sonoro de marcha-atrás em máquinas, equipamentos e veículos,
sempre que a visibilidade do manobrador seja condicionada ou insuficiente.
Colocar feixes luminosos intermitentes de sinalização nos veículos, máquinas e
equipamentos para aumentar a visibilidade dos mesmos.
Observar as indicações do fabricante quanto à estabilidade do veículo em declive e limites de
carga, tendo sempre em conta as condições específicas do local de trabalho.
Durante o carregamento dos camiões, deve ser verificada a carga, afim de confirmar se esta
foi bem distribuída, e se não correrá riscos de cair para fora da báscula.
Os motoristas dos camiões, antes de saírem do estaleiro de obra, devem cobrir toda a carga
que transportam, evitando assim a queda de carga na via pública.
Os equipamentos deverão dispor de protecção contra capotagem e a proteger o manobrador
da queda de objectos (ROPS e FOPS).
Os equipamentos devem ter inspecção periódica com a frequência indicada no seu manual
de manutenção.
Os equipamentos apenas só poderão ser conduzidos por operadores habilitados, e
fisicamente aptos ao nível da mobilidade, da visão e da audição, e após terem recebido
formação adequada, relativamente aos trabalhos a efectuar.
Quando os equipamentos estiverem em funcionamento, é proibida a aproximação de
qualquer trabalhador destes, respeitando sempre uma margem de segurança mínima.
Os manobradores devem salvaguardar um afastamento de segurança relativamente às
pessoas e imobilizar os veículos e equipamentos quando esse afastamento for violado.
Os manobradores devem ser conhecedores das possibilidades e dos limites da máquina, e
particularmente o espaço necessário para manobrar.
Quando o espaço de manobra for muito reduzido ou limitado por obstáculo, deve ser balizado
a área de evolução da mesma.
Os manobradores deverão conhecer o plano de circulação da obra e ser informados dos
trabalhos realizados que possam constituir risco: tendido de cabos, etc.
Verificar o estado dos pneus, níveis ou fugas de água e óleo, funcionalidade dos faróis, luzes
de presença, stops, e luzes intermitentes, bem o estado geral das peças.
Em manobras difíceis ou com falta de visibilidade deverá ser utilizado um sinaleiro.
Em todas as entradas e saídas de camiões no estaleiro deverão existir sinais de prevenção,
(entrada e saída de veículos e limites de velocidade) devendo as manobras destes veículos
ser dirigidas por um sinaleiro, que, simultaneamente, advertirá o público.

1.6. Permanência de Pessoas, Veículos e Equipamentos
Deve existir registo de todas as pessoas, veículos e equipamentos, nos termos previstos no presente
Plano de Segurança e Saúde e de acordo com o especificado no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de
Outubro.
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Todos os trabalhadores novos em obra receberão uma sessão de acolhimento à obra, com breve
apresentação da empreitada, riscos principais das suas tarefas e medidas de prevenção, bem como
procedimentos em caso de perigo eminente ou emergência.
O acolhimento é realizado pelo encarregado da obra ou pelo Técnico de Segurança da RETAIL
CONCEPT S.A., aos trabalhadores da empresa, dos subempreiteiros e independentes que vão
trabalhar no espaço físico da obra.
Nesta fase de acolhimento e integração dos trabalhadores poderá ser feita uma visita guiada às
várias secções e espaços da obra, apresentação aos vários responsáveis da obra (Directores de
obra, encarregados gerais, responsável da segurança, e restantes trabalhadores) e a indispensável
formação e informação sobre técnicas de trabalho, segurança no posto de trabalho, sinalização de
segurança e medidas preventivas.
A formação dos trabalhadores deverá ser feita sob a forma de instruções, com a distribuição de
documentação que incluam as instruções dadas, bem como informação complementar. Os
trabalhadores devem assinar os registos de formação. Preferencialmente a formação deverá ser dada
em grupos de trabalhadores.
Principais instruções:
Informações úteis sobre a prevenção de riscos nos postos de trabalho:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Entre no estaleiro pelas portas de acesso previstas para peões;
Respeite as orientações dos superiores e responsáveis de obra;
Respeite a sinalização de segurança;
Utilize os equipamentos de protecção individual adequados e recomendados para cada
situação de trabalho;
Desloque-se no estaleiro pelas vias de circulação destinadas a peões;
Tome as devidas precauções quanto ao tráfego de máquinas, viaturas e veículos pesados;
Mantenha as vias de circulação para máquinas e vias de circulação pedonais
desobstruídas;
Após a entrada no estaleiro, dirija-se directamente ao seu posto de trabalho, e não a outro
local de obra sem que se verifique necessidade explícita;
Não se faça transportar em equipamentos não destinados ao transporte de pessoas, ou
viaturas sem condições de segurança;
Não retire ou danifique as protecções colectivas das máquinas;
Respeite as instruções do fabricante para o manuseamento de máquinas e equipamentos;
Comunique ao seu superior, ou responsável de obra qualquer anomalia que verifique no
seu posto de trabalho ou no estaleiro em geral;
Comunique ao seu superior ou responsável de obra qualquer situação de trabalho sem
condições de segurança;
Coloque os resíduos sólidos nos recipientes adequados (caixotes do lixo);
Mantenha o estaleiro limpo e arrumado;
Verifique sempre a componente eléctrica das máquinas e ferramentas portáteis, para evitar
electrocussões;
Zele pelas ferramentas e equipamentos de trabalho, incluindo protecções colectivas em
bom estado de conservação e utilização, comunicando qualquer anomalia, sempre que
estes não ofereçam segurança;
Utilize as instalações sociais e não tome as refeições fora dela;
Utilize os sanitários distribuídos pelo estaleiro e mantenha-os em condições de higiene e
limpeza;
Conheça o trabalho das partes do projecto que lhe foram destinadas;
Informe-se sobre as respectivas medidas de segurança previstas no plano de segurança;
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• Não utilize os andaimes sem plataformas de trabalho, guarda corpos e guarda cabeças
suficientes;
• Não sobrecarregue os andaimes com materiais, garanta uma boa circulação de
trabalhadores;
• Nos trabalhos em coberturas ou nos bordos das lajes, aplique e conserve os guarda
corpos, para evitar quedas em altura;
• Nos trabalhos em altura, quando não for possível utilizar protecções colectivas, utilize o
cinto de segurança;
• Quando utilizar escadas de mão, verifique se estas estão fixas e equilibradas;
• Não as utilize como posto de trabalho, nem suba com objectos nas mãos, utilize o cinto
porta ferramentas;
• Não conduza veículos ou máquinas sem estar habilitado;
• Use posições adequadas do corpo, para a movimentação manual de cargas, privilegie os
meios de movimentação mecânicos;
• Não permaneça debaixo das cargas em movimento;
• Acondicione a carga a movimentar de forma estável e amarrada de forma adequada e
segura;
• Em caso de emergência, contacte o número 112.
A falta de prevenção destes riscos pode causar acidentes:
• Quedas ao nível;
• Quedas em altura;
• Atropelamentos;
• Esmagamentos;
• Entalamentos;
• Electrocussões;
• Cortes;
• Queda de materiais.
Proteja-se com os equipamentos adequados:
• Capacete de protecção;
• Botas de palmilha e biqueira de aço;
• Luvas de protecção mecânica (quando necessário);
• Protectores auriculares (quando necessário);
• Máscara anti-poeira (quando necessário);
• Luvas de protecção química (quando necessário);
• Óculos de protecção (quando necessário);
• Cinto de segurança (quando necessário);
• Vestuário de alta visibilidade (quando necessário);
• Outros equipamentos.
Paralelamente devem ser dadas instruções por categoria profissional, bem como sobre a execução
dos trabalhos com riscos especiais. Todos os trabalhadores e visitantes devem dispor e usar um
cartão identificativo, com os seguintes elementos mínimos
•
•
•
•
•
•

OBR.50.0

Identificação da obra;
Nome da empresa para quem trabalha;
Função;
Nome do trabalhador;
Bilhete de identidade;
N.º de beneficiário da Segurança Social;
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• N.º da apólice e respectiva companhia de seguro de acidentes de trabalho.
Este cartão apenas será distribuído após se ter realizado a sessão de recepção e acolhimento à obra,
sendo de considerar que nenhum trabalhador / visitante pode aceder aos locais de trabalho sem usar
o referido cartão identificativo.
A RETAIL CONCEPT S.A. implementará uma portaria de controlo de acesso à obra, devendo nomear
um porteiro permanente durante o horário da obra.
Antes da entrada de um ou mais visitantes na obra (pessoas autorizadas que não intervêm no
processo de execução), serão cumpridas as seguintes formalidades:
- Preenchimento de uma Ficha de Visitante, cuja informação deverá conter no mínimo os seguintes
elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome do visitante;
Assinatura;
Data;
Contacto em caso de acidente (nome e morada);
Contacto telefónico (fixo / móvel);
Grupo sanguíneo;
Reacções alérgicas a substâncias, materiais, etc.;
Indicar os estimulantes ou anti-depressivos que está a tomar e há quanto tempo;

- Indicar se tem ou teve alguma das seguintes doenças / fobias:
• Epilepsia;
• Diabetes;
• Claustrofobia;
• Vertigens;
• Enfarte;
• Tensão alta / baixa;
• Outras, devendo indicar quais;
- Sessão de recepção e acolhimento à obra;
- Dar informação sobre os riscos que existem na obra e sobre as respectivas medidas preventivas
- Entrega de Cartão Identificativo;
- Fornecer os equipamentos de protecção individual necessários;
- Guiar o(s) visitante(s) até à vitrina de informações da obra, para que este(s) a possa (m) consultar;
- Acompanhamento do(s) visitante(s) por um elemento da RETAIL CONCEPT S.A., durante o período
de tempo em que este(s) se encontrem no estaleiro da obra.

1.7. Escritórios
As instalações para escritórios destinam-se ao pessoal dirigente, técnico, administrativo e
encarregado da obra, aos representantes do Dono da Obra, designadamente, a Fiscalização e a
Coordenação de Segurança e Saúde e demais pessoal de apoio. Os escritórios serão implantados no
recinto do estaleiro da obra, conforme Planta de Estaleiro, facilitando o acesso aos seus utilizadores,
bem como a visitantes autorizados, através da porta de homem prevista, evitando-se deste modo a
necessidade de atravessamento da zona de trabalhos.
As instalações da RETAIL CONCEPT S.A. serão distintas.

OBR.50.0
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Cada escritório disporá de energia eléctrica e de equipamento de ar condicionado, assim como de
instalação sanitária alimentada com água corrente e sistema de esgotos ligado à rede de drenagem
da obra.

1.8. Armazém e Ferramentaria
Prevê-se a instalação de contentores para armazém, onde serão guardados os materiais mais
vulneráveis à intempérie, bem como os mais valiosos.
O fiel de armazém designado pelo encarregado será o responsável por manter devidamente
actualizado o registo de todo o material movimentado, função supervisionada pelo encarregado.
Junto ao armazém será instalada a ferramentaria destinada a conservar ferramentas e equipamento
de pequena dimensão. Caberá ao ferramenteiro actualizar o livro de registo de material sempre que
ocorram movimentos de entrada ou saída de material.
Está previsto um local ao ar livre para armazenamento de materiais diversos que se destinam a ser
aplicados em obra.

1.9. Redes Provisórias
1.9.1. Energia Eléctrica
Preside à concepção e à montagem da rede eléctrica provisória da obra o objectivo de assegurar a
ausência de qualquer tipo de risco de contacto com a corrente eléctrica directa ou indirectamente.
O estaleiro será dotado de uma rede provisória de energia eléctrica alimentada a partir de um quadro
geral protegido no interior de compartimento fechado e alimentado directamente por baixada eléctrica
desde a rede pública.
Esta rede destina-se à iluminação de todas as instalações do estaleiro, bem como ao funcionamento
das máquinas eléctricas a operar na obra.
A distribuição de energia pelo estaleiro será realizada através de linhas principais desde o quadro
geral até pimenteiros portáteis, devidamente homologados. A partir destes equipamentos sairá a
alimentação individualizada a cada aparelho. Prevê-se a mobilização de dois pimenteiros por piso de
obra.
Só um electricista qualificado e designado para o efeito intervirá sobre a instalação, cabendo-lhe as
tarefas de instalar, modificar e reparar a instalação, assegurando a manutenção da sua
operacionalidade.

1.9.2. Água
A água destinada ao funcionamento da obra, aos cuidados de higiene dos trabalhadores e às
instalações do estaleiro será fornecida através de uma rede estendida no interior do recinto e dotada
de pontos de utilização estrategicamente distribuídos em função das necessidades específicas. A
alimentação da rede será feita a partir de ligação à rede pública.

OBR.50.0
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1.10. Equipamento em obra
1.10.1.

Utilização dos Equipamentos mecânicos em obra

Os equipamentos ao serviço da obra serão sujeitos a acções periódicas de manutenção e
conservação de acordo com o plano definido pelo respectivo fabricante.
O estado de operacionalidade consistirá em verificações calendarizadas em função do tipo de
equipamento, do grau de risco de utilização e da carga operativa.
Com especial destaque, as gruas fixas e as gruas móveis ao serviço da obra, serão inspeccionadas
diariamente pelo respectivo condutor/manobrador no que respeita ao funcionamento dos comandos e
dispositivos principais, assegurando em permanência a execução destes procedimentos.
Semanalmente, as gruas serão lubrificadas e submetidas a controlo do nível de fluidos para
reposição se necessário.
As serras eléctricas empregues na actividade de cofragem serão cuidadosamente mantidas e
operadas apenas por pessoal devidamente habilitado.
Para as rectroescavadoras, giratórias, bobcats, telescópicas e afins é necessário a Declaração de
Habilitações da Entidade Empregadora ou CAP de Condutor Manobrador de Máquinas.

1.10.2.

Registo dos Equipamentos em obra

Para que um qualquer equipamento possa ser utilizado no estaleiro, a RETAIL CONCEPT S.A.,
efectua os registos desses equipamentos, para fornecer cópia ao Coordenador de Segurança e
Saúde e /ou Dono da Obra, caso estes solicitem, contendo a seguinte informação:
•

Identificação: Tipo de equipamento; Ano de fabrico; Marca; Nome e endereço do
fabricante; Série/Modelo; Nº de Série.

•

Aquisição do equipamento: Novo/Usado.

•

Máquinas e Equipamentos de segurança abrangidos pela Directiva Máquinas (diversos
diplomas codificados no Decreto-Lei n.º 320/2001, de 12 de Dezembro): Declaração CE
de conformidade;; Manual de instruções em Português; Marcação de Indicações
mínimas na máquina (incl. Marcação CE)

•

Máquinas e Equipamentos usados abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de
Agosto: Manual de instruções em Português; Certificado de inspecção de Organismo
Notificado; Declaração de Cedente; Marcação na Máquina.

•

Relatórios de Verificação (de acordo com o Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro):
Verificações Periódicas; Verificações Extraordinárias (se aplicável); Verificação da
Instalação ou montagem num novo local (se aplicável).
Para todos os equipamentos de trabalho cuja segurança dependa das condições de instalação (como
por exemplo gruas), a RETAIL CONCEPT S.A. procederá à sua verificação após a sua instalação ou
montagem num novo local, antes do início ou do recomeço do seu funcionamento.
A RETAIL CONCEPT S.A. assegura ainda a execução de verificações periódicas e ensaios
periódicos a todos os equipamentos de trabalho sujeitos a influências que possam provocar
deteriorações susceptíveis de causar riscos.
Serão, também, efectuadas verificações extraordinárias dos equipamentos de trabalho se ocorrerem
acontecimentos excepcionais, nomeadamente transformações, acidentes, fenómenos naturais ou
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períodos prolongados de não utilização, que possam ter consequências gravosas para a sua
segurança. Estas verificações e ensaios devem ser efectuados por pessoa competente, no âmbito da
legislação específica que a regula, a fim de garantir a correcta instalação e o bom estado de
funcionamento dos mesmos.
O resultado das verificações e ensaios consta de relatórios contendo, nomeadamente, os seguintes
elementos:
•

Identificação do equipamento e do utilizador;

•

Tipo de verificação ou ensaio, local e data da realização;

•

Prazo estipulado para reparar as deficiências detectadas, se necessário;

•

Identificação da pessoa competente que realizou a verificação ou o ensaio.

A RETAIL CONCEPT S.A. conservará os relatórios de todas as verificações e ensaios realizados nos
dois últimos anos, e colocá-los à disposição do Dono da Obra, bem como das autoridades
competentes.
No anexo V do DPSS estão incorporadas as Fichas de Procedimentos de Segurança de
Equipamentos. O Registo dos Equipamentos é efectuado no Modelo Registo de Equipamentos.

1.11. Manuseamento de Materiais e Produtos Químicos
O manuseamento dos produtos químicos no Estaleiro será efectuado conforme a descrição que se
segue e compreende as fases de recepção, movimentação e armazenagem dos produtos.

1.11.1.

Recepção

O Responsável por cada compra deve assegurar que o produto químico adquirido corresponde às
especificações da obra e que, para além de outros aspectos a confirmar (quantidades, condições do
material de embalagem, etc.), o mesmo possui associado a respectiva Ficha de Dados de Segurança
ou documento análogo. Preferencialmente, a Ficha de Dados de Segurança deve ser solicitada
antecipadamente;
O conteúdo da Ficha de Dados de Segurança deve estar de acordo com a Directiva 91/155, ou seja,
deve conter informações quanto aos seguintes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Identificação da substância / preparação e da sociedade / empresa;
Composição / informação sobre os componentes;
Identificação de perigos;
Primeiros socorros;
Medidas de combates a incêndios;
Medidas a tomar em caso de fugas acidentais;
Manuseamento e armazenagem;
Controlo da exposição / protecção individual;
Propriedades físicas e químicas;
Estabilidade e reactividade;
Informação toxicológica;
Informação ecológica;
Questões relativas à eliminação;
Informações relativas ao transporte;
Informação sobre regulamentação;
Outras informações.
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É responsabilidade do Director de Obra analisar a Ficha de Segurança e assegurar a disponibilidade
na obra dos meios identificados nos pontos 4, 5, 6, 7 e 8, com a maior brevidade possível;

1.11.2.

Movimentação e Armazenagem

A movimentação dos materiais deve ser efectuada de forma a que não ocorram situações de derrame
ou fugas, seguindo-se nomeadamente as indicações patentes no ponto 7 da Ficha de Segurança;

1.12. Outras Instalações
Está prevista a criação de refeitório e contentor com cacifos para troca de roupa dos trabalhadores.

1.13. Arrumação e limpeza do estaleiro
O estaleiro deverá ser mantido num estado de limpeza e arrumação geral adequado e apresentável.
A remoção de entulhos e outros materiais relacionados com a obra é da responsabilidade do
empreiteiro, responsável dos trabalhos.
A remoção de entulhos e outros materiais para locais adequados será efectuada com regularidade
para evitar a sua aglomeração no estaleiro.
No final dos trabalhos os locais utilizados como apoio à obra, ficarão livres de instalações,
equipamentos, materiais ou resíduos de qualquer espécie, devendo ser retirados logo que se tornem
definitivamente desnecessários.
Deverá existir uma regular arrumação e limpeza, com atenção especial nos seguintes locais:
•
•
•
•
•
•
•

Vias e caminhos de circulação;
Armazém de materiais, produtos, substâncias e preparações perigosas;
Armazém de ferramentaria;
Nos postos de trabalho;
Nas instalações sanitárias;
Junto dos extintores;
Junto dos equipamentos e veículos.

1.14. Medidas correntes de organização do estaleiro
•
•
•

•

•
•
•
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Só podem entrar no estaleiro as empresas, trabalhadores, veículos e equipamentos que
disponham e facultem a documentação legalmente exigível.
Definir o espaço disponível para o estaleiro e identificar os condicionalismos impostos pela
envolvente e pelo terreno em si.
Estudar o cronograma provisional da carga de mão-de-obra, identificando sobretudo os
problemas logísticos postos pela necessidade de alojamento, alimentação, transporte, etc.,
nomeadamente no que diz respeito às fases críticas dos picos de produção.
Identificar os subempreiteiros seleccionados e recolher informação sobre as características
da mão-de-obra, tipo e especificações do equipamento, materiais a utilizar, modo de
organização, etc..
Correlacionar as actividades dos subempreiteiros com a actividade geral da obra
evidenciando os pontos críticos e de possível conflito.
Definir os meios logísticos de armazenagem, movimentação de cargas, instalações sociais e
outros a disponibilizar aos subempreiteiros e quantificar a sua taxa de ocupação.
Estudar os fluxos de materiais desde o transporte do exterior até à colocação em obra.
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

OBR.50.0

Organizar a gestão de stocks definindo a partir daí as quantidades máximas em armazém.
Identificar o equipamento a utilizar no processo construtivo e recolher informações sobre
quantidades, dimensões, peso unitário, modo de movimentação e outras características
susceptíveis de influenciar, de um modo sensível, a organização do estaleiro.
Eleger as máquinas e viaturas necessárias à execução dos trabalhos e definir os requisitos
de abastecimento, estacionamento, manutenção preventiva e área de trabalho.
Estudar o processo construtivo no sentido de definir e quantificar as protecções colectivas a
aplicar e estabelecer cronograma de utilização.
Calcular a volumetria das instalações fixas tendo em conta a ocupação previsível e os
pressupostos da legislação aplicável.
Definir as principais características dos meios mecânicos de movimentação de cargas e, caso
se trate de gruas-torre, representar a sua implantação esquemática na planta de estaleiro.
Perante as características particulares de cada obra, avaliar as possíveis situações de
emergência e verificar se as estruturas de socorro locais têm capacidade técnica para as
enfrentar.
Prever as necessidades no que diz respeito a instalações médicas, equipamentos de
salvamento e primeiros socorros, material de combate a incêndios, etc.
Definir a circulação fundamental da obra tendo em conta os requisitos impostos pelos
caminhos de evacuação e socorro.
Garantir iluminação de pelo menos 150 lux em todos os caminhos de circulação e na zona do
estaleiro social.
Estudar as correlações possíveis entre as instalações, equipamentos, processos construtivos,
recursos humanos e meio ambiente identificando as relações de interdependência e
incompatibilidade.
Garantir um regular abastecimento de água potável ao estaleiro.
É necessário estar disponível um meio de comunicação fiável que facilite o pedido de
socorro.
Afixar, junto ao telefone, os contactos previsivelmente importantes em caso de emergência.
Deve-se ter atenção aos resíduos classificados como perigosos ou tóxicos (casos do
amianto, óleo queimado, etc.), devendo-se dispensar especial atenção, recorrendo, se
necessário, a consultas às entidades competentes.
Escolher o tipo, e mesmo a cor, do material de vedação de acordo com os condicionalismos
do meio envolvente e do tipo de obra.
Estudar os transportes da obra (tipo de viaturas, frequência, sentidos de circulação,
comprimentos das cargas, etc.) e de acordo com o estudo, escolher o local e tipo de portões
a implantar.
Escolher a localização das entradas do estaleiro de acordo com um estudo prévio da
circulação quer da obra quer da envolvente.
Sempre que possível, colocar os portões em local de boa visibilidade.
Em vias com tráfego pedonal significativo criar um murete ou anteparo com +/- 70 cm de
altura e +/- 1,50 m de comprimento de modo a constituir um resguardo que permita ao
condutor sair com a frente da viatura para a via sem correr o risco de atropelar algum peão.
Se não for possível criar anteparos optar por portões largos ou qualquer outro meio que
reduza ao mínimo os ângulos mortos.
Evitar tanto quanto possível a existência de uma mesma entrada para viaturas e pessoal. Se
tal não for viável, criar um resguardo para o caminho dos operários, que poderá ser o
prolongamento para dentro da obra do anteparo já sugerido para a protecção dos
transeuntes.
Em todas as entradas da obra colocar avisos e informações dissuasoras da entrada de
pessoas estranhas.
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•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
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Informar, por meio de avisos, as possíveis visitas, da conduta que devem adoptar para
circular no interior do estaleiro e, bem assim, como se devem proteger.
Implantar a vedação de modo correcto tendo o cuidado de não deixar chapas salientes,
pontas de ferro ou qualquer outro material pontiagudo que possa vir a constituir elemento
agressivo para terceiros.
Ter em atenção que, se a vedação da obra ocultar ou reduzir a visibilidade da sinalização de
trânsito pré-existente, esta deverá ser mudada ou repetida noutro local de modo a manter,
pelo menos, a eficiência que era previsível ter antes da implantação da vedação.
Se a vedação estrangular ou de qualquer modo alterar as condições de circulação automóvel
das vias circundantes, tentar minimizar tais condicionalismos e sinalizar os constrangimentos
residuais de acordo com os regulamentos legais em vigor.
Se a vedação alterar ou eliminar as zonas pedonais deverão estas ser refeitas com
passadiços apropriados resguardados lateralmente e bem iluminados.
Se existir risco de queda de objectos de altura deverão as zonas de trânsito de passagem de
peões ser protegidas com pala superior com uma largura ligeiramente maior que a zona do
passeio.
As zonas pedonais deverão ser dimensionadas de acordo com o máximo fluxo previsível de
peões, respeitando de qualquer modo uma largura mínima de 60 cm.
Quando se mostre conveniente colocar sinalização nocturna indicadora da existência de
vedação, utilizar lanternins eléctricos, de cor alaranjada, colocados a cerca de 2 m do solo e
espaçados de +/- 15 m entre eles.
Nas vedações metálicas ter o cuidado de as afastar convenientemente dos elementos
eléctricos nus e em tensão para evitar a sua electrização.
O atravessamento dos tapumes metálicos por cabos eléctricos só é admissível se os bordos
do orifício do atravessamento estiverem de tal maneira protegidos com borracha ou outro tipo
de material que garantam que a "chapa" do tapume não danifica em caso algum o isolamento
dos condutores eléctricos.
Em princípio, a passagem de cabos eléctricos isolados sobre o tapume deverá ser feita de tal
modo que não se possa verificar roçamento do condutor na parte superior do tapume.
Todas as vedações metálicas deverão ser ligadas à terra de modo que não sejam, em
nenhum caso, significativas as diferenças de potencial entre a chapa metálica e a terra.
A instalação eléctrica da obra só poderá estar apoiada no tapume metálico se, para a sua
amarração, forem utilizados apoios próprios que garantam um perfeito isolamento eléctrico.
A cor das vedações deverá ser suficientemente contrastante com o meio ambiente de modo
a, só por si, constituir aviso da existência de um obstáculo. Nos tapumes em malha é
aconselhável colocar, com espaçamentos regulares, placas com faixas sinalizadoras
fotoluminescentes.
A organização dos caminhos de circulação da obra deve ser definida tendo presente uma
série de factores não só ligados à produção, mas também ao sector comercial, aos recursos
humanos, à manutenção do equipamento e, como é óbvio, à segurança e socorro em caso de
acidente grave. Por tal motivo, justifica-se quase sempre uma reunião preparatória com todos
os intervenientes com poderes decisórios, em que o assunto seja tratado
pormenorizadamente.
Escolher o traçado das vias tendo presente quer o "lay out" da produção quer o cronograma
de execução da obra de modo a que as vias se tornem, o mais possível, definitivas e que o
seu traçado não inviabilize a simplificação das tarefas a exercer no estaleiro.
Evitar o mais possível os cruzamentos e curvas cegas.
Ter presente que o desenvolvimento da obra poderá criar, para o futuro, obstáculos
geradores de riscos nos caminhos de circulação.
Adaptar os declives ao tipo de circulação esperada e, como princípio, evitar rampas com
inclinações superiores a 12%.
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•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Sempre que possível os caminhos de circulação pedonal deverão ser independentes dos
reservados aos veículos motorizados. Se tal não for viável prever uma faixa reservada aos
peões com, pelo menos 60 cm de largura fisicamente separada da faixa de rodagem.
As vias de circulação e, muito especialmente, os caminhos pedonais deverão ser afastados
prudentemente dos locais onde exista o risco de queda de objectos de altura.
Escolher o perfil transversal da via tendo em conta os regimes meteorológicos do local e o
tipo de pavimento a efectuar.
Prever lugares para cargas e descargas e ainda para estacionamento de viaturas de modo a
não impedir a livre circulação no estaleiro.
Estudar uma rede de vias prioritárias, a manter constantemente desimpedidas, de modo a
que, em caso de emergência, estejam garantidos quer os caminhos de fuga quer as vias de
socorro. Em estaleiros de grandes dimensões, ou sempre que as circunstâncias o
aconselhem, estabelecer, por escrito, um regulamento de acesso e circulação que deverá ser
distribuído pelos interessados e respeitado integralmente.
Se for previsível a circulação em obra de pessoas estranhas como por exemplo visitas,
reservar e sinalizar uma via de acesso isenta tanto quanto possível de perigos, tendo em
conta que os seus utilizadores não estão habituados aos riscos inerentes ao acto de
construir.
Fazer um registo eficaz de todas as visitas de modo a que seja possível saber, em qualquer
momento, se existem ou não no estaleiro pessoas estranhas ao trabalho.
Manter as vias em bom estado de conservação e sempre limpas de detritos ou objectos que
originem riscos a circulação.
As vias do estaleiro deverão ser sinalizadas recorrendo, sempre que tal se aplique, à
sinalização convencional das estradas.
É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de trabalho,
não sendo, igualmente, permitido trabalhar sob efeito do álcool.

1.15. Recolha de Resíduos
Durante a execução da obra serão produzidos resíduos com diferentes tipologias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resíduos resultantes de Demolições;
Desperdícios de madeira;
Desperdícios de aço em varão ou perfilados e outros materiais ferrosos;
Aparas de alumínio;
Restos de tijolo, revestimentos cerâmicos e outros produtos similares;
Sacos de cimento e outras embalagens em papel ou cartão;
Papel de origem diversa;
Resíduos orgânicos provenientes de restos de comida e de produtos usados na sua
confecção.
Plástico resultante de embalagens e outros produtos diversos;
Vidro sob a forma de garrafas, chapas, etc.;
Restos de tecido e desperdícios usados em limpezas;
Óleos usados;
Resíduos de produtos químicos aplicados na construção, tais como, tintas, diluentes,
vernizes, etc.;
Pneus usados e outras borrachas;
Baterias e outras fontes de acumulação de energia contendo metais pesados;
Detritos específicos não biodegradáveis.

Sempre que a tipologia de resíduo permita, serão privilegiadas as acções de reciclagem (R) em
detrimento das acções de eliminação (D)
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Os resíduos constituídos por papel, vidro e plástico serão alvo de recolha selectiva, através da
criação em locais estratégicos da obra de depósitos adequados, devidamente identificáveis e
publicitados, assegurando a troca de contentores sempre que estejam prestes a atingir a sua máxima
capacidade.
Em circunstância alguma será permitida a acumulação de resíduos no interior da obra, susceptíveis
de degradarem as condições de salubridade, higiene, segurança e saúde das pessoas que nela
laboram, assim como de todos aqueles que na envolvente do estaleiro possam ser afectados.
Será expressamente proibido queimar resíduos, assim como proceder ao enterro de resíduos, seja no
inteiro do estaleiro, seja na área circundante.
O estaleiro será mantido permanentemente em boas condições de higiene mediante,
designadamente, a instalação de armadilhas, perfeitamente identificadas, destinadas a desratização.
Os detritos orgânicos serão depositados em recipientes hermeticamente fechados, instalados em
diversos pontos do estaleiro, designadamente, junto às instalações sociais e nos escritórios. Nos
edifícios a construir serão instalados receptáculos em pisos alternados.

1.16. Protecção do público/pessoas fora do perímetro da obra
1.16.1.

Sinalização

O trânsito de peões e veículos deverá ser orientado por meio de sistemas adequados de sinalização
que ofereçam completa segurança.
Em todas as entradas e saídas de camiões haverá sinais de prevenção, devendo as manobras
destes veículos, se for necessário, ser dirigidas por um “sinaleiro” (que deverá usar sempre colete de
alta visibilidade), e que, simultaneamente, advertirá o público. Só os equipamentos matriculados
poderão circular na via pública.
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2. Instalações Sociais
2.1. Instalações sociais
As instalações sociais serão localizadas num local preservadas da circulação automóvel, do ruído, de
poeiras, da humidade, do frio e do calor.

2.2. Escritórios
O estaleiro social de obra deve ser montado, tanto quanto possível, junto da entrada do estaleiro de
modo a diminuir o trajecto dos possíveis visitantes estranhos à obra.
O caminho que os separa da entrada do estaleiro deverá ser particularmente cuidado e iluminado de
modo a garantir a segurança dos utentes.
Identificar bem as instalações para evitar que os seus utentes ocasionais se percam e entrem
inadvertidamente em zonas de laboração e/ou de risco acrescido.
No caso de se optar por construir os escritórios a vários níveis, os acessos verticais deverão ter
características de robustez, estabilidade e dimensionamento perto das exigidas para os acessos
verticais definitivos.
As portas deverão abrir para o exterior e, em zonas ventosas, possuir dispositivos que amorteçam os
movimentos de abrir e fechar.
Se forem utilizados contentores metálicos dever-se-á proceder à sua ligação à terra e se forem
colocados em vários níveis deverá o seu conjunto ser ligado de um modo tal que se garanta a
equipotencialidade do conjunto metálico.
Os escritórios deverão possuir quadro eléctrico autónomo com separação de circuitos de iluminação
e tomadas, protegidas com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e um ou mais
disjuntores diferenciais de alta sensibilidade (0,03A).
A implementação do estaleiro social deve ser alvo de estudo apurado tendo em conta as
necessidades a que deve responder e aos condicionalismos introduzidos pela envolvente do local
onde está inserido.
Sempre que possível, situar o estaleiro social em local geograficamente distinto do reservado ao
estaleiro industrial.
Preservar todos os elementos naturais (árvores, arbustos, etc.) que possam contribuir para amenizar
o ambiente do estaleiro e criar locais aprazíveis de convívio e descanso.
O local de implantação do estaleiro deverá, tanto quanto possível, ser suficientemente drenado e ficar
longe de elementos ou instalações que criem riscos ou incomodidade para os utentes, tais como
esgotos a céu aberto, lagos de água estagnada, fábricas poluidoras do ambiente, etc.
Se, como é muito vulgar, o estaleiro social ficar integrado no estaleiro de apoio ter em conta o regime
de ventos de modo a que as instalações sociais não sejam invadidas pela poeira proveniente da obra
ou de outras instalações.
Se for previsível que a obra venha a funcionar em mais que um turno ter especial atenção ao ruído e
ao seu impacto no sono dos trabalhadores que se encontrem em período de descanso.
O espaço compreendido entre dois blocos sociais contíguos deve ser suficientemente largo de modo
a impedir a propagação de incêndios, permitir a insolação e criar condições de limpeza e drenagem.
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A escolha dos materiais e tipos de construção depende fundamentalmente dos condicionalismos
impostos pelo prazo de construção e pelo espaço disponível. No entanto, escolher também os
materiais tendo em conta o regime climatérico do local, nomeadamente no que diz respeito às
amplitudes térmicas.
Os materiais isolantes colocados entre placas, nas paredes dos pré-fabricados em madeira e
contentores metálicos, não deverão libertar gases ou substâncias que pela sua toxicidade possam
afectar a saúde dos utentes.
As portas de entrada das instalações sociais deverão abrir para o exterior e é recomendável que
sobre elas exista um pequeno telheiro que abrigue a zona de entrada da chuva e do sol.
Junto às portas colocar extintores de pó químico seco, tipo ABC, com capacidade de 6 kg.
O chão das instalações deverá ser liso e facilmente lavável preferencialmente de mosaicos ou
betonilha regularizada, com pendentes suaves que permitam o escorrimento das águas de lavagem.

2.3. Armazéns
O armazém, parque e telheiro, deverão localizar-se de acordo com a implantação prevista no plano
geral de estaleiro, em cuja elaboração serão tidas na devida consideração as condições técnicas de
segurança a observar.
Além do armazém geral, deverão existir, quando as quantidades de produtos o justificarem, armazéns
especiais, convenientemente isolados para:
•
•
•

Combustíveis, carburantes e lubrificantes;
Gases sob pressão;
Ácido e outros produtos químicos.

Quando em quantidades reduzidas, estes materiais poderão manter-se no armazém geral, devendo
no entanto ficar convenientemente isolados.
O armazém geral deverá dispor dos meios auxiliares que permitam que o arrumo, movimentação,
carga e descarga dos materiais se façam em boas condições de segurança.
O armazém deverá dispor de iluminação e ventilação suficientes, devendo, tanto quanto possível,
manter-se limpo e arrumado.
A zona de circulação dentro do armazém deverá ter a largura suficiente para que a circulação de
pessoas, meios de carga, movimentação de produtos e materiais, se processem com facilidade e
segurança.
É proibido fumar ou foguear no armazém.
Serão colocados em zonas estratégicas das instalações, vários extintores de combate a incêndio, de
acordo com o tipo de materiais, produtos, substâncias e preparações existentes.
Regras básicas de segurança na armazenagem:
•

A armazenagem implica uma série de operações, as quais incluem, entre outras, a carga
e descarga, movimentação de materiais. Os acidentes mais prováveis num armazém
estão relacionados com o não cumprimento das regras de segurança e a falta de
informação dos trabalhadores que os utilizam.

Assim, na armazenagem devem observar-se as seguintes regras:
1. Nunca misturar produtos combustíveis ou explosivos com outros materiais incompatíveis;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Não depositar cargas nos corredores e portas ou junto de extintores;
Não deixar cargas em estantes quando esteja em causa a sua resistência;
Manobrar o empilhador com cuidado;
As pilhas ou paletes devem ficar afastadas das paredes no mínimo 0,5m, de modo a permitir
uma boa ventilação e um sempre possível combate ao incêndio;
A ventilação, iluminação e a livre circulação, bem como o combate a incêndio, ou obstruir as
saídas de emergência não podem ser prejudicadas pela armazenagem;
Não deixar cargas fora do alinhamento;
Em armazenagem manual empilhar no máximo, dois metros de altura. Na armazenagem
mecânica, ter sempre cuidado com a instabilidade das pilhas;
Na desembalagem remover de imediato paletes, cintas, arames, tábuas e pregos para fora
do armazém;
Na armazenagem de materiais cilíndricos, como tubos, bidões, etc., usar sempre sistemas
anti - rolamento.
Num armazém de combustíveis, local onde se armazenam produtos inflamáveis, tais como,
óleos, gasóleo, gasolina, tintas, diluentes, etc., e em face da fácil inflamação destes
produtos, deve-se obter um ambiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bem arejado;
Não fumar ou foguear no seu interior;
Colocar inscrições bem visíveis com esta informação;
Estar localizados longe de fontes de calor e separados de outros edifícios;
Colocar extintores em vários locais em especial nas entradas e corredores;
Os produtos devem estar bem arrumados;
A instalação eléctrica deve ser blindada e devidamente protegida;
Os bidões devem ser armazenados com sistema anti - rolante;
Estes armazéns devem ter sinal de alarme e telefone com o número dos bombeiros bem
visível;
O pessoal deve estar familiarizado com os extintores e conhecer as características dos
produtos e os primeiros socorros;
No manuseamento dos líquidos ou abertura de bidões devem usar-se luvas e
ferramentas anti-chispas.

2.4. Vestiários
Deverá existir instalações vestiário, em conformidade com a legislação em vigor, onde seja possível
os trabalhadores mudarem de roupa.
Os vestiários devem ser de fácil acesso, possuir dimensões suficientes, tendo em conta o número
previsível de utilizadores em simultâneo, ser dotados de assentos e, caso seja necessário, permitir a
secagem de roupas.
Deverão possuir armários individuais, com chave, para guardar roupas e objectos de uso pessoal.
Caso as circunstâncias o exijam, nomeadamente se os trabalhadores tiverem contacto com
substâncias perigosas, atmosferas excessivamente húmidas ou sujidades, o vestuário de trabalho
deve ser guardado em local diferente do utilizado para os objectos e vestuário de uso pessoal.
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2.5. Instalações Sanitárias
Haverá instalações sanitárias para todo o pessoal em serviço na obra, lavatórios, retretes e urinóis
em número suficiente (função do número de trabalhadores, de acordo com o estipulado legalmente).
A água a utilizar nas instalações sanitárias será potável. O esgoto de sanitas e lavatórios será
assegurado pela sua ligação às redes locais de esgoto ou, em sua alternativa, a fossas sépticas
regulamentarmente construídas.
As instalações sanitárias obedecerão às seguintes normas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Água corrente em quantidade suficiente, para todos os dispositivos instalados se
poderem manter limpos e em boas condições de funcionamento;
Pavimento de material lavável;
Ventilação suficiente;
Iluminação natural e eléctrica;
Munidas com sistema de esgotos;
Um urinol por cada 25 trabalhadores;
Uma retrete por cada 15 trabalhadores;
Um lavatório por cada 5 trabalhadores;
Um chuveiro por cada 20 trabalhadores (separados por divisórias, com altura mínima de
1,70m);
A água a utilizar nos lavatórios será potável;
Boas condições de higiene e limpeza (limpos e desinfectados periodicamente).

As instalações sanitárias serão, inicialmente, constituídas por um contentor balneário/sanitário,
reforçando a sua capacidade em função das necessidades decorrentes do andamento da obra, com a
instalação de unidades adicionais.
As instalações disporão de energia eléctrica, de rede canalizada de água fria e quente e serão
ligadas à rede de drenagem de esgotos do estaleiro. Será providenciada a limpeza das instalações
com periodicidade trissemanal e desinfecção periódica.
Os trabalhadores disporão de zona para vestiário, a instalar junto das instalações sanitárias. A
circulação entre estes dois espaços será preservada da vista e dos agentes atmosféricos através de
resguardo vertical formado por rede de ocultação e de cobertura estanque.

É expressamente proibido fazer fogueiras para queima de lixos.

2.6. Toma de refeições
Os trabalhadores não estão autorizados a realizar refeições na obra.
Está prevista a disponibilização de um local para a toma de refeições / refeitório /utilização do espaço
comercial adjacente à obra.
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1. INTRODUÇÃO
O plano de emergência da obra de CONSTRUÇAO LOJA CONTINENTE MODELO CHAVES – CONSTRUÇÃO CIVIL
E INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS terá de ser dado a conhecer a todos os intervenientes e que estiverem
presentes na obra, deve ser lido cuidadosamente, no caso de surgir alguma dúvida deve ser contactado o
Técnico de Segurança ou Director de Obra.
Do presente Plano de Emergência fazem parte os seguintes elementos:
•

Planta de Evacuação;

•

Instruções de emergência;

•

Localização dos equipamentos de emergência (extintores de incêndio, alarmes e kits de primeiros
socorros);

•

Acções de auto protecção;

•

Situações de emergências identificadas;

•

Exposição potencial a materiais ou processos perigosos na sua área de trabalho ou ao redor dela,
bem como qualquer meio de se proteger e actuar na eventualidade de uma emergência ou
acidente.

2. INFORMAÇÃO GERAL

Período
Diurno

- Informação do Chefe de Emergência
Chefe de Emergência: Sérgio Videira

(Director de Obra)

Telemóvel: 939 100 489

Período
Diurno

- Informação do Assistente de Emergência
Na ausência do Chefe de Emergência, é o responsável pela aplicação deste Plano de Emergência.
Assistente do Chefe de Emergência: André
Ferreira

(Encarregado)

Telemóvel: 932 931 929

- Descrição da Área
A área de estaleiro esta inserida num espaço privado do Dono de Obra e é servida por várias vias de
circulação de Camiões e de Trabalhadores. As instalações provisórias são constituídas por escritório/
Contentor da Entidade Executante para dar apoio a Obra.
- Localização Geográfica
A obra situa-se no Estrada Outeiro Seco, 5400-570 Chaves.
- Ponto de Encontro de Emergência
O Ponto de Encontro localiza-se junto à porta de homem de entrada no estaleiro (ver planta em anexo)
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- Centro de Coordenação da Emergência
O Centro de Coordenação estará localizado:
PERÍODO

LOCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL

Diurno

Contentor da direcção de obra

Pedro Pires / André Ferreira

Noturno

Contentor da direcção de obra

Pedro Pires

NA

NA

Fins-de-semana e Feriados

- Equipas de Emergência
É da responsabilidade do Diretor de Obra (Chefe de Emergência), conjuntamente com o Técnico de
Segurança em obra, definir e nomear as equipas de intervenção e evacuação das diversas fases da obra.
Deverão ser definidas novas equipas ou nomeados novos elementos para as equipas existentes sempre que
se preveja ou verifique a saída de obra / conclusão de trabalhos por parte dos elementos integrantes das
equipas.
As equipas definidas são as seguintes:
Fase de Obra:
EQUIPA DE INTERVENÇÃO
ELEMENTOS

SUBSTITUTOS

André Ferreira

Pedro Pires

EQUIPA DE EVACUAÇÃO
ELEMENTOS

SUBSTITUTOS

Tiago Pires

EQUIPA DE PRIMEIROS SOCORROS
ELEMENTOS
André Ferreira
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3. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Tipos de Eventos Perigosos /Acidentes
As situações de emergência consideradas incluem eventos perigosos tecnológicos, eventos naturais e
criminais que poderão afetar a segurança de pessoas. Os tipos de emergências que poderão ocorrer
incluem, mas não se limitam a:

EVENTO

Tecnológico
ou
Internos

Externos ou
Naturais

Pessoais

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LOCAL / SECTOR

CARACTERIZAÇÃO

Derramamento/Vazamento
de Produtos Químicos

Armazéns de Produtos Químicos
e Depósito de Gasóleo

Trasbordamento ou ruptura de recipiente.

Incêndio/Explosão

Armazéns de Produtos Químicos
e Depósito de Gasóleo

Ignição ou aquecimento excessivo de substâncias
explosivas, com alta velocidade de combustão.

Falha de Energia

Todo Estaleiro da obra

Interrupção acidental de fornecimento de energia
eléctrica.

Inundação

W. C.

Rebentamento de condutas ou tubagens de água.

Terramoto

Todo Estaleiro da obra

---------

Ameaça de Bomba

Todo Estaleiro da obra

---------

Acidentes Graves em Áreas
Vizinhas

--------

---------

Inundação

Todo Estaleiro da obra

Excesso de Pluviosidade.

Acidente Laboral ou Mal
Súbito

Todo Estaleiro da obra

-------

Classificação das Emergências
As situações de emergências são classificadas em Graus de Emergência. A classificação de um nível de
emergência é inicialmente feita pelo Chefe de Emergência (ou na sua ausência pelo Assistente de
Emergência) em consulta, quando este achar necessário, com a Fiscalização da Obra ou a pessoa por esta
designada. Na acção de resposta a um incidente ou actuação de um alarme técnico, o Chefe de Emergência
(ou na sua ausência o Assistente de Emergência) estabelece o grau da emergência. O Grau de uma
emergência pode ser alterado ao longo do seu desenvolvimento em função dos resultados da sua mitigação
ou da sua evolução.
Grau 1 – Incidente: É a situação perigosa que é rapidamente resolvida ou controlada pelos recursos
internos. O Grau 1 tem pouco ou nenhum impacto no pessoal ou recursos fora da área localmente
afectada. O próprio pessoal da área afectada ou seu supervisor normalmente pode controlar a
situação. O Grau 1 não requer a activação da Equipa de Emergência. O responsável do local
afectado coordena directamente as acções de controlo.
Grau 2 – Emergência Parcial: É a situação perigosa em que o risco ou acidente requer, para ser
controlado, a intervenção de equipas designadas e instruídas expressamente para isto; afecta a
uma zona da obra ou sector e pode ser necessário uma evacuação parcial da parte afectada. Esses
eventos podem se desenvolver e ameaçar funções críticas da infra-estruturas, ameaçar a vida de
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pessoas, incluindo situações que poderiam causar danos extensos ao meio ambiente. O Grau 2
requer a activação das equipas de emergências.
Grau 3 – Emergência Geral: É a situação de grave perigo e envolve toda a obra ou sector ou mesmo
a comunidade vizinha. As operações normais poderão ter que ser suspensas. O Grau 3 activa
automaticamente a actuação das equipas de emergências e toda a estrutura de emergência
estabelecida. Pode requerer a evacuação do local e/ou a intervenção de auxílio externo.
4. MEIOS DE PROTECÇÃO E CONTROLO
Estabelece os meios materiais e humanos disponíveis nas diversas instalações e necessários para controlar
as situações de emergência e mitigar as suas consequências, definir a estrutura organizativa para as
emergências, suas equipas e suas funções e outros dados de interesse para garantir a prevenção de riscos
e o controlo inicial das emergências que ocorram.
Inventário
No quadro abaixo segue um inventário dos meios técnicos de que se dispõe para auto protecção em caso
de emergências.
EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA DISPONIVEL
CATEGORIA
EQUIPAMENTO
Equipamento de
Segurança e
Primeiros socorros

TIPO EQUIPAMENTO

LOCALIZAÇÃO

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

Mala de Primeiros Socorros

Contentor da Direção
de Obra

1

Mala 1º Socorros

REFORÇOS

Outros

Sistema de Extinção
de Incêndio

Extintores de Incêndio

Escritórios/Instalações
Sociais

2

Extintor Pó Químico
ABC/CO2…

Sistemas de Alarme e
Comunicação

Telemóveis

Colaboradores

2

Direcção de obra,
encarregado

Auxílio Externo
No auxílio externo poderão estar envolvidas autoridades externas de emergência nas acções de resposta a
uma situação de emergência. As suas principais responsabilidades no local do acidente são:
Policía: Protecção da vida e da propriedade; Controlo do tráfico e das multidões; Cuidado dos cadáveres;
Auxílio na Evacuação; Protecção do perímetro que circunda o local; Cooperar e auxiliar a outras
agências; Estabelecimento de um posto de controlo
Bombeiros: Prevenir ou controlar o incêndio; Conter os incidentes com materiais perigosos; Prevenir um
colapso estrutural; resgatar; Assistência com os cuidados básicos de emergência até que cheguem
as ambulâncias ou os serviços médicos; Estabelecimento de um posto de comando de controlo ;
Nomeação de um oficial para fazer-se responsável pelas manobras do local, se assim lhe for
solicitado.
Ambulâncias/serviços médicos: Primeiros auxílios e diagnósticos das vítimas; Cuidados médicos essenciais
de emergência; Solicitar equipas de pessoal médico para o local, quando seja necessário; Remover
os pacientes do local da emergência e transportá-los para o hospital; Estabelecimento de um posto
de comando.
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Os contactos dos meios externos estão previstos no documento “Contactos de Emergência”, que deve ser
colocado em local visível e acessível.
Funções e Responsabilidades Individuais
A seguir estão descritas as funções e responsabilidades básicas dos intervenientes envolvidos na prevenção,
preparação e resposta às situações de emergências.
Fiscalização / Dono Obra: Assegurar os meios necessários para a Implementação do Plano de Emergência;
Caso necessário, emitir comunicados para a Comunicação Social;
Técnico de Segurança: Participar na elaboração dos planos de emergência, assegurando a integração dos
planos específicos de combate aos sinistros, de evacuação e de primeiros socorros; Coordena a execução
dos simulacros de emergência; Analisa os acidentes e incidentes que ocorram e propõe as medidas
correctivas pertinentes;
Chefe de Emergência (ou Assistente de Emergência): Será a única pessoa que dirige e coordena as
operações.
Chefe de Intervenção: Nomeado pelo Chefe de Emergência, aquando da convocação, para liderar a Equipa
de Intervenção; Avalia e assume a direcção e coordenação da Equipe de Intervenção aquando da sua
actuação; Será o que manterá informado o Chefe de Emergência.
Trabalhadores: Devem estar familiarizados com os requisitos relevantes estabelecidos neste Plano de
Emergência.
Funções e Responsabilidades de Equipas
A seguir estão descritas as funções e responsabilidades básicas das estruturas (equipas) vocacionadas para
prevenção, preparação e resposta às situações de emergências.

5. EQUIPAS DE EMERGÊNCIA (EE)
São formadas por um conjunto de pessoas especialmente instruídas, treinadas e organizadas para a
prevenção e actuação em acidentes e emergências dentro dos limites da Área. Devem desempenhar
funções específicas e concretas.
A missão fundamental de prevenção destas equipas é tomar todas as precauções úteis para impedir que se
encontrem reunidas as condições que possam originar um acidente. Ainda que cada Equipa de Emergência
tenha funções específicas serão também responsabilidades de todos seus componentes as seguintes funções
gerais:
•
•
•
•
•
•

Estar informados dos riscos gerais e particulares correspondentes as distintas zonas da infraestrutura e os diferentes processos dentro da actividade
Comunicar as anomalias que observem e verificar que sejam sanadas
Conhecer as instalações e meios de protecção e primeiros socorros disponíveis e suas normas de
emprego
Estar capacitado para suprimir sem demora a causa que possam provocar qualquer anomalia
Combater o incêndio nos seus primeiros momentos
Prestar os primeiros socorros às pessoas acidentadas

OBR.35.2
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•
•

Coordenar-se com os membros de outras equipas para anular os efeitos dos acidentes e reduzi-los
ao mínimo
Cumprir as funções específicas estabelecidas a cada uma das equipas de que faz parte.

Chefe de
Emergência

Equipa de
Intervenção

Equipa de
Alarme e
Evacuação

Equipa de 1º
Socorros

São três as equipas de emergência:
Equipa de Intervenção (EI) - Seus componentes com formação e treino adequados acorrerão ao local onde
ocorreu a emergência ou acidente com o objectivo de tentar o seu controlo. Prestarão apoio aos serviços
de ajuda externa quando sua actuação seja necessária.
Equipa de Alarme e Evacuação (EAE) - Seus componentes realizam acções com o objectivo de assegurar
uma evacuação total e ordenada e garantir que seja dado o alarme. Serão funções e atitudes principais da
EAE: evitar possíveis condutas inadequadas; emitir ordens claras e precisas que não provoquem discussões
ou pânico;
Equipa de 1º Socorros (ES) - Presta os primeiros socorros à vítima; Toma decisão de encaminhamento para
o hospital, caso necessário;

6. PLANO DE ACTUAÇÕES
Qualquer situação de emergência ou acidente que se considere requererá acções que basicamente podem
ser classificadas entre os seguintes grupos:
1. Alarme: São as acções que se desenvolvem tão logo haja a informação da ocorrência de uma
situação perigosa ou acidentes; activam o Plano de Emergência e provocam a mobilização inicial
de recursos de acordo com a gravidade do risco ou acidente (Grau de Emergência). Estas acções
fundamentais e básicas estão estabelecidas no Plano de Alarmes.
2. Protecção: São as acções que devem ser realizadas para a preservação da integridade física no
caso de envolvimento numa situação de emergência. Estas acções estão estabelecidas no Plano de
Protecção.
3. Evacuação: São as acções correspondentes ao estado ou situação de emergência geral em que
é necessário proceder ao desalojamento ou evacuação da Área ou local. Estas acções fundamentais
e básicas estão estabelecidas no Plano de Evacuação.

OBR.35.2
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6.1 Plano de Alarmes

Estabelece os tipos de alarmes existentes e as acções gerais a serem realizadas quando cada um deles for
accionado.
Tipo de Alarmes
Alarmes de Emergência - São situações que caracterizam um estado de prontidão para situações de
emergência. Estes estados podem ser difundidos por toda a obra ou apenas para um sector específico
através de dispositivos físicos instalados (sirenes, altifalantes, etc) ou não, ou comunicados através de
outros meios de comunicação (telemóveis, telefones fixos, etc).
Interessa distinguir três tipos de alarme de emergência consoante a situação perigosa ou acidente que
tenha ocorrido e a sua evolução real ou presumida, cada um dos quais correspondente com um grau de
emergência em seus primeiros momentos.
GRAU DE
EMERGÊNCIA

NÍVEL DE ALARME

Alerta
(Nível 1)



DESCRIÇÃO

Situação de Alerta de Emergência ou primeiro aviso que requer uma
avaliação do risco ou da situação de emergência.

Incidente

Alarme Parcial
(Nível 2)

 Emergência Parcial

Situação em que o risco ou acidente requer, para ser controlado, a
intervenção de equipas designadas e instruídas expressamente para isto;
afecta a uma zona do edifício e pode ser necessário uma evacuação
horizontal ou desalojamento da parte afectada.

Alarme Geral
(Nível 3)

 Emergência Geral

Situação de grave perigo e que requer proceder à evacuação completa do
local e/ou intervenção de auxílio externo.

Meios de Divulgação de Alarmes de Emergência.
Os alarmes de emergência que correspondem às diversas situações perigosas ou acidentes e que são
atribuições do Chefe de Emergência, podem ser emitidos e/ou comunicados dos seguintes modos:
MODO DE COMUNICAÇÃO

NÍVEL DE
ALARME
Alerta
(Nível 1)

Sonoro



Luminoso 

Pessoal



▪

▪

▪ Através de Comunicação por telefonia (móvel ou fixa)
ao Chefe de Emergência.

Alarme Parcial
(Nível 2)

▪ Através de sirene com
sinal intermitente

▪

▪ Através de Comunicação por telefonia (móvel ou fixa)
ao Chefe de Emergência.

Alarme Geral
(Nível 3)

▪ Através de sirene com
sinal contínuo

▪

▪ Através de Comunicação por telefonia (móvel ou fixa)
ao Chefe de Emergência.

Notificação Interna de Emergências
Contacte o Chefe de Emergência de um telefone interno ou qualquer outro meio. Contacte sempre de um
local seguro e lembre-se:
•

Fique calmo.

•

Obtenha qualquer informação que possa ser útil informar quando relatar a emergência
(tais como, há lesões envolvidas?).

•

Não desligue até ser instruído para fazê-lo.

OBR.35.2
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•

Esteja preparado para responder as seguintes questões:
✓

Onde a emergência está localizada?

✓

Qual é a emergência (incêndio, mal súbito, material perigoso)?

✓

Como aconteceu?

✓

Quando aconteceu?

✓ Quem é você (seu nome)?
Nota: Dê a quem atender um número de telefone para contacto ou um local seguro onde a EE possa
contactá-lo ou encontrá-lo.
Instrução de Actuação para os Alarmes de Emergências
Acções em caso de Alerta (Nível 1)
Instruções Específicas Centro de
Coordenação /
Chefe de Emergência

Instruções Gerais
• Qualquer pessoa que se veja envolvida
em uma situação perigosa ou acidente
iminente deve comunicá-la de
imediato ao Centro de Coordenação /
Chefe de Emergência.

1. Mobilizar o(s) membro(s) da EI mais
próximo da zona afectada.
2. Esperar a informação da EI
designada por um tempo limitado de
10 minutos, transcorridos os quais
deve:

• O aviso da situação de ALERTA pode
ser feito através de qualquer dos
seguintes meios:
1. De viva voz (sem gritar)
2. Por telefone ou telemóvel.

3. Se o informe é NEGATIVO dará
por controlada a situação.
4. Se o informe é POSITIVO ou não
receber resposta mobilizará toda
a EI. Dá-se o ALARME PARCIAL.

Instruções Específicas
Equipas de Intervenção (EI)
1. Deve sempre atender a chamada do
Centro de Coordenação / Chefe de
Emergência para o reconhecimento
da zona e controlo da emergência, se
proceder.
2. Deixando o que estiver a fazer, deve
se dirigir sem demora ao local que lhe
for indicado.
3. Informar ao Centro de Coordenação /
Chefe de Emergência das causas que
motivou o nível de Alerta e a
avaliação da situação antes que se
transcorra os 10 minutos. Se não
responder, serão mobilizados os
recursos conforme o nível de ALARME
PARCIAL.

Acções em caso de Alarme Local (Nível 2)

Instruções Gerais

Instruções Específicas
Centro de Coordenação / Chefe de
Emergência

• Qualquer pessoa que se veja envolvida
em uma situação de “emergência
local” deve comunicá-la de imediato
ao Centro de Coordenação / Chefe de
Emergência.

1. Mobilizar a toda a EI.

• O aviso da situação de ALARME LOCAL
pode ser feito através de qualquer dos
seguintes meios:
▪ Por telefone ou telemóvel.
▪ Accionamento manual de um Botão
de Alarme.
▪ De viva voz (sem gritar).

4. Dar um pré-aviso aos Serviços
Externos, se considerar necessário.

OBR.35.2

2. Avisar ao Responsável da Infraestrutura.
3. Dar um pré-aviso à Equipa de Alarme
e Evacuação (EAE).

Instruções Específicas
Equipas de Emergência (EE)
1. Deve responder imediatamente
actuando conforme as instruções
particulares que possui.
▪ EI acudirá a zona onde se ocorreu a
emergência.
▪ E.A. acorrerá ao Centro de
Coordenação
▪ EAE ficará em situação de espera
caso seja declarado ALARME GERAL
2. Todos deverão cumprir as instruções
que recebam de seu chefe imediato
segundo a cadeia de comando.
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Acções em caso de Alarme Geral (Nível 3)
Instruções Gerais

Instruções Específicas
Centro de Coordenação

Instruções Específicas
Equipas de Emergência (EE)

• Quando de declara a situação de
“Emergência Geral” activa-se o
sistema de ALARME GERAL.

• Somente o Chefe de Emergência pode
declarar o estado de “Emergência
Geral”.

1. Seguir as disposições Chefe de
Emergência.

• Quando isto ocorre, todos devem
seguir as seguintes instruções gerais:

• A comunicação será feita através do
sistema de “alarme geral” previsto.

2. Se for necessário, colaborar com a
Ajuda Externa, se for solicitado.

1. Deixe o seu local de trabalho e

abandone o recinto seguindo o
itinerário marcado para a sua zona
segundo o procedimento de evacuação
estabelecido.
2. Não corra, conserve a serenidade.

3.Não deve deter-se nas saídas,
continue até alcançar o exterior.

• Equipa de Intervenção (EI)

• O Centro de Coordenação deve:

• Equipa de Alarme e Evacuação (EAE)

1. Activar o sistema de ALARME GERAL
quando assim lhe for indicado fazer
pelo Chefe de Emergência.

1. Acudir à zona da ocorrência para
coordenar a evacuação segundo as
instruções gerais recebidas.

2. Solicitar Ajuda Externa prevista no
Plano de Emergência.

2. Comprovar que não esteja ninguém
na zona e que os postos de trabalho
foram evacuados segundo as
indicações recebidas.

4.Não retroceda sob nenhum pretexto
5.Uma vez fora do recinto, dirija-se para
o PONTO DE ENCONTRO previsto e
espere.

3. Comunicar ao Centro de Coordenação
os possíveis incidentes e confirmando
que todos se encontram no PONTO DE
ENCONTRO previsto.
• Equipa de Apoio (EA)
1. Estarão no Centro de Controlo à
disposição do Chefe de Emergência.

6.2 Plano de Protecção
Prevê as acções básicas que devem ser executadas em situações de emergência específicas, com a
finalidade principal de preservar a integridade física.
Estas acções estão estabelecidas nos procedimentos de emergência em obra, apresentados em anexo, para
as seguintes situações de emergência:
•
•
•
•
•

Acidente de trabalho / lesão física / doença súbita;
Incêndio / explosão;
Derrame de produtos químicos;
Inundações;
Terramoto.

OBR.35.2
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6.3 Plano de Evacuação

O plano de evacuação tem como objectivo estabelecer procedimentos e preparar a evacuação rápida e
segura dos trabalhadores em caso de ocorrência de situação de emergência.
Determina para esse efeito um conjunto de instruções a serem seguidas para a evacuação parcial ou total
de um edifício ou local de trabalho.
A Evacuação, parcial ou geral, deve ser realizada de acordo com os caminhos de evacuação préestabelecidos na Planta de Emergência e culminar com a concentração das pessoas num ponto de encontro
pré-definido.
A evacuação deve ser decidida pelo Chefe de Emergência e apenas deverá ser ordenada quando se verificar
que os meios internos disponíveis são insuficientes para o controlo da ocorrência e que de outro modo se
pode colocar em risco a vida dos ocupantes do edifício.
As pessoas devem cumprir as instruções do grupo de evacuação para evitar o pânico e a confusão ou
quaisquer outros acidentes adicionais.
Se o estado de emergência requerer uma evacuação, devem ser seguidas as seguintes instruções:
o
o

o

OBR.35.2

Abandonar o local de trabalho / edifício, seguindo os caminhos de evacuação e segundo as
orientações recebidas da EAE.
No posto de trabalho:
•

Desligar todas as máquinas e equipamentos que estejam em utilização no
momento, deixando o posto de trabalho numa situação segura;

•

Manter a calma, não correr e não entrar em pânico.

•

Apanhar os pertences pessoais se for seguro fazê-lo.

•

Se for seguro, fechar as portas e janelas da sala, mas não trancá-las.

•

Usar a saída de segurança mais próxima e dirijir-se para a saída mais próxima.

•

Não se deter na saída, continuar até alcançar o exterior.

Uma vez fora do edifício, dirigir-se para o PE designado:
•

Aguardar por instruções.

•

Não tornar a entrar no edifício ou área de trabalho até receber instruções para
isso.
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ACIDENTE DE TRABALHO / LESÃO FÍSICA / DOENÇA SÚBITA
Em obra será assegurada a criação das condições favoráveis à resposta rápida, eficiente e
coordenada não só dos meios e recursos disponíveis, como também dos meios de reforço
externos sempre que accionados em situação de emergência.
Em caso de acidente é fundamental que a Direcção de Obra e a Coordenação de Segurança
da Obra tomem conhecimento imediato da ocorrência, de acordo com o fluxograma de
actuação e comunicação seguinte, sem prejuízo de serem adoptadas de imediato todas as
medidas necessárias à circunscrição da ocorrência e ao socorro imediato.

PROCEDIMENTO
O Chefe de Emergência em obra será o Encarregado geral, que deverá assegurar os seguintes
procedimentos em caso de acidente grave:
• Prestar os primeiros socorros ao(s) sinistrado(s);
• Chamar os meios de socorro externos (ambulância), fornecendo as indicações para
acesso ao local do sinistro;
• Alertar a Direcção de Obra;
• Assegurar que o sinistrado fique o mais confortável possível, tendo em atenção as
seguintes regras:
- Não deslocar o sinistrado se não tiver formação em primeiros socorros;
- Não ministrar qualquer tipo de alimento, sólido ou líquido;
- Afastar do local todas as pessoas que não sejam necessárias;
- Manter o sinistrado em temperatura amena, utilizando uma manta ou casaco;
- Desimpedir os acessos de modo a que o socorro externo possa chegar e sair no mais
curto espaço de tempo.
• Em caso de acidente com corrente eléctrica, NÃO TOCAR NO SINISTRADO, antes de
se ter assegurado de que a corrente eléctrica está desligada.
• Comunicar com as Equipas de Emergência e Intervenção de forma promover a
evacuação das zonas de risco a manter-se permanentemente informado sobre a evolução
da situação, a fim de, em tempo útil, promover a actuação oportuna dos meios de socorro;
• Garantir a manutenção da ordem e a circulação nas vias de acesso necessárias para a
movimentação dos meios de socorro e evacuação das pessoas em risco;
Depois da Emergência
• Adoptar as medidas necessárias à urgente normalização das situações em obra
procedendo ao restabelecimento, o mais rápido possível, dos serviços essenciais.
• Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou obstáculos, de
acordo com a situação em presença, a fim de restabelecer as vias de circulação;
Em caso de acidente mortal, deve ainda suspender-se a execução de todos os trabalhos
susceptíveis de destruir ou alterar os vestígios deixados, sem prejuízo da assistência a prestar
ao(s) sinistrado(s) e Adoptar medidas e dar instruções que permitam aos trabalhadores, em
caso de perigo grave e iminente, cessar a sua actividade e afastar-se de imediato.
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FLUXOGRAMA DE ACTUAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO EM OBRA

ACIDENTE DE TRABALHO

LESÃO

GRAVE

Encarregado

Direcção Obra

112

LIGEIRA

Direcção Eng /
Admn.

Centro Saúde

Direcção Eng /
Admn.

Tec.
Segurança

Hospital

Coord. Segurança

Fiscalização

Coord. Segurança

Tec.
Segurança

Registo do
Acidente

Registo do
Acidente

Participação à
ACT/Seguradora

Fiscalização

Participação à
Seguradora

Resp. RH
Investigação do
Acidente

Investigação do
Acidente

Direcção Obra

Encarregado

Acompanhamento
do Sinistrado

Acompanhamento
do Sinistrado

Acções Correctivas/
Acções Preventivas

Acções Correctivas/
Acções Preventivas

2/7

INSTRUÇÕES DE EMERGÊNCIA EM OBRA

IEO.1

INCÊNDIO / EXPLOSÃO
A deflagração de um incêndio exige uma actuação e manipulação eficazes dos meios de
combate a incêndios disponibilizados no estaleiro.
Uma caixa, pacote ou objecto de aparência suspeita na sua área de trabalho ou próxima dela
pode conter uma bomba ou material explosivo. Não manuseie ou toque no objecto.

PROCEDIMENTO
Se ocorrer um incêndio no seu local ou zona de trabalho:
•

Se tiver treino e for capaz de extinguir o incêndio com segurança, então faça. Entretanto,
antes certifique-se de que há uma saída segura da área de incêndio.

•

Se não for capaz de extinguir o incêndio, deixe a área imediatamente e carregue no
alarme de incêndio mais próximo. De um local seguro, chame o Centro de Coordenação
de Emergência / Chefe de Emergência e relate o incêndio.

•

Enquanto sai, avise os outros para evacuarem.

•

Mova-se para longe do fogo e fumos. Feche portas e janelas, se o tempo permitir.

•

Antes de abrir, toque primeiro nas portas fechadas. Não as abra se estiverem quentes.

•

Use somente as escadas; não use os elevadores.

•

Mova-se para longe do edifício e dirija-se para o PE.

•

Não retorne ao edifício ou área de trabalho até que tenha instruções para faze-lo pelo
responsável pela emergência (Bombeiros, Segurança, Supervisor da Área).

Se não puder proceder à evacuação:
•

Feche as portas entre si e o fogo.

•

Se possível, contacte o Centro de Coordenação de Emergência / Chefe de Emergência
avise da sua situação.

•

Agite roupa ou um pano na janela para alertar a Equipa de Emergência.

Se ocorrer uma explosão:
•

Abrigue-se sob uma mobília resistente ou deixe o edifício se assim for instruído.

•

Mantenha-se afastado das janelas.

•

Não faça nenhum tipo de chama ou faísca.

•

Mova-se para longe do lugar de perigo e para um local seguro.

•

Use as escadas; não use os elevadores.

•

Contacte o Centro de Coordenação de Emergência / Chefe de Emergência. Siga os
procedimentos de Evacuação.

3/7

INSTRUÇÕES DE EMERGÊNCIA EM OBRA

IEO.1

Se receber uma ameaça de bomba (por telefone):
•

Fique calmo(a) e procure manter a sua voz calma.

•

Preste bastante atenção aos detalhes. Fale com a pessoa ao telefone para tentar obter
tantas informações quantas forem possíveis.

•

Faça apontamentos e tente fazer as seguintes perguntas:

•

✓

Quando ela irá explodir?

✓

Onde ela se encontra?

✓

Como ela se parece?

✓

Que tipo de bomba é?

✓

Onde ele deixou-a?

✓

Ele colocou a bomba?

✓

Quem é o alvo?

✓

Porque ele fez isso?

✓

Qual é a direcção dele?

✓

Qual o seu nome?

Observe (da pessoa ao telefone):
✓

Maneira de falar (sotaque, tom de voz)

✓

Estado emocional (raiva, agitação, calma)

✓

Ruído de fundo (transito, pessoas falando, sotaques, músicas)

✓

Idade e sexo

•

Aponte informações adicionais como dia e hora da chamada.

•

Contacte o Centro de Coordenação de Emergência e relate os seus apontamentos sobre
o telefonema de ameaça.

•

Aguarde instruções.

•

Se lhe for instruído para abandonar o edifício, siga as instruções de evacuação:
✓

Verifique o seu local de trabalho para itens pessoais.

✓

Não toque em itens suspeitos; relate-o ao Centro de Coordenação de Emergência.

✓

Leve os seus pertences pessoais quando deixar o local.

✓

Deixe porta e janelas abertas. Não accione os interruptores da luz.

• Use as escadas; não use os elevadores.
Mova-se para bem longe do edifício e siga as instruções da Coordenação de Emergência.
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DERRAME DE PRODUTOS QUÍMICOS
O derrame acidental de substâncias perigosas, nomeadamente óleos e combustíveis, carece
de intervenção imediata de forma a garantir inicialmente a contenção do líquido evitando o
escoamento para esgotos, cursos de água e solos, minimizando os efeitos nefastos no
Homem e no Meio Ambiente.
A utilização ou supervisão de operação com materiais perigosos carece de treino e formação
adequados.

PROCEDIMENTO
•

Se presenciar o vazamento de um material que acredite que possa colocar em risco a
vida, afaste-se da área do vazamento e avise aos outros para se manterem afastados.
De um local seguro, chame o Centro de Coordenação de Emergência / Chefe de
Emergência e relate a ocorrência.
Se considerar que o vazamento não ameaça a vida mas pode afectar a saúde ou o
ambiente, siga o procedimento descrito abaixo, mas apenas se estiver seguro disso.

•

Pare a fonte do vazamento.

•

Se o material é inflamável, elimine as fontes de ignição.

•

Contacte o Centro de Coordenação de Emergência / Chefe de Emergência e relate a
ocorrência;

•

Contenha o vazamento através da colocação no perímetro de materiais absorventes
(areias ou serraduras).

•

No caso de um derramamento do solo, remova o solo contaminado com a maior
brevidade de forma a evitar a infiltração do produto no solo.

•

Isole a área.

•

Permaneça na área, em local seguro, para dirigir o pessoal de emergência para o local
do vazamento.

•

Siga as instruções do Centro de Coordenação de Emergência / Chefe de Emergência.

Pequenos vazamentos são geralmente estancados pelo próprio grupo responsável pelas
operações com esse material, com ou sem assistência externa. Uma subcontratação pode
ser necessária para a limpeza da zona do vazamento. Se houver necessidade de limpeza
após o vazamento:
•

Siga as instruções do Técnico de Segurança.

•

Use equipamento de protecção individual apropriado.

•

Limpe o local de acordo com a Ficha de Dados de Segurança e qualquer outra instrução
fornecida juntamente com o material.

•

Coloque o material vazado e qualquer outro material contaminado em recipientes
apropriados para o efeito.
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INSTRUÇÕES DE EMERGÊNCIA EM OBRA

IEO.1

INUNDAÇÕES
A ocorrência de uma inundação no estaleiro poderá ter várias causas tais como causa natural e
/ ou rebentamento de condutas de águas.

PROCEDIMENTO
•

Identificar a causa da inundação (natural ou rebentamento de conduta?);

•

Comunicar à Direcção de Obra / Encarregado Geral de forma a ser dado sinal de alerta
e poder tomar medidas de acordo com a dimensão da inundação;

•

No caso de rebentamento de uma conduta pública, informar de imediato as autoridades
locais e entidades responsáveis pela gestão da infra-estrutura;

•

Parar imediatamente os trabalhos, tendo em atenção a todo o equipamento e material
eléctrico que se encontra nas imediações (não tocar);

•

Desligar o abastecimento eléctrico da zona afectada e/ou do Estaleiro de obra;

•

Avaliar a necessidade de evacuar todos os trabalhadores do local.
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INSTRUÇÕES DE EMERGÊNCIA EM OBRA

IEO.1

TERRAMOTO
No caso de sentir um terramoto, mantenha a calma e procure seguir as instruções de
segurança indicadas em baixo.

PROCEDIMENTO
Se estiver dentro do edifício:
•

Posicione-se debaixo do mobiliário mais robusto e resistente que houver por perto e
mantenha-se lá até os tremores passarem. Se não estiver próximo de nenhum objecto
conforme o descrito, encolha-se o mais que puder e proteja a cabeça e o pescoço.

•

Evite janelas, estantes e arquivos altos e outros objectos que possam cair ou tombar.

•

Mantenha-se abrigado até que os tremores passem, só depois saia do prédio.

Se estiver fora do edifício:
•

Mova-se para longe de árvores, sinais, construções, postes eléctricos, fios e cabos
eléctricos.

•

Proteja a sua cabeça com os braços contra a queda de ladrilhos, vidros, rebocos e outros
fragmentos.

•

Mova-se para longe de incêndios ou fumos.

•

Dirija-se para o PONTO DE ENCONTRO da sua Área, se for seguro. Procure avisar ao
seu supervisor ou chefe hierárquico que está em local seguro.

•

Fique atento para futuras instruções.
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CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
EMPREITADA: CONSTRUÇAO LOJA CONTINENTE MODELO CHAVES – CONSTRUÇÃO CIVIL E
INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS
TELEFONES DE EMERGÊNCIA
EMERGÊNCIA MÉDICA
(PRIMEIRA INTERVENÇÃO)

112

Bombeiros Voluntários
Flavienses

276 322 122

Hospital Distrital de
Chaves

276 300 950

Unidade de Saúde de
Chaves nº 1

276 332 152
276 333 565

INTOXICAÇÕES

808 250 143

PSP de Chaves

276 323 125

Proteção Civil de Chaves

276 318 645

EDP (Linha Verde de
Emergência / Gás

800 506 506

Câmara Municipal de
Chaves

276 340 500

EM CASO DE ACIDENTE GRAVE AVISE IMEDIATAMENTE
Sérgio Videira
Pedro Pires

939 100 489
933 771 126

Andreia Marques

935 738 986

ENCARREGADO

André Ferreira

932 931 929

CSO

Helena Afonso

DIRECTOR DE OBRA
TSST

INFORMAÇÕES A PRESTAR ÀS ENTIDADES EXTERNAS

1. “Aqui obra ” – indicar o local do acidente;
2. Precisar a natureza do acidente;
3. Indicar o número de acidentados;
4. Descrever a situação dos acidentados;
5. Indicar o ponto de encontro;
6. Identificação do autor da chamada telefónica e dar o número de telefone;
7. Pedir ao seu interlocutor que repita a mensagem;
8. Não desligar em primeiro lugar.

EM CASO DE ACIDENTE DEVEMOS:
• Avisar ou mandar avisar imediatamente:
▪ A chefia imediata;
▪ O responsável pela Segurança no Trabalho;
• Dependendo da gravidade, sinalizar e isolar imediatamente a área, quer resulte
do acidente danos pessoais ou não, de modo a evitar que outros acidentes,
decorrentes do anterior, venham a acontecer;
• Deixar a vítima como está sem a deslocar;
• Impedir que lhe seja dado de beber;
• Afastar os curiosos;
• Cobrir a vítima com um casaco, uma manta, etc.;
• Tratando-se de electrocussão, não tocar na vítima mas cortar imediatamente a
corrente eléctrica e fazer-lhe respiração artificial enquanto o socorro não vier.
NOTA: Comunicação do acidente ao ACT compete ao empregador no prazo de 24 horas

ACT

OBR.20.0

Centro Local do Douro

967 233 392

259 322 083

Quando ocorrer um pequeno acidente (corte, ferimento ligeiro, etc.), devemos fazer
de imediato um curativo. Se a ferida infectar, apesar do curativo, consultar o médico.
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ANEXO 13
PLANO DE PROTEÇÕES COLETIVAS

DPSS
CNT MDL Chaves

PLANO DE PROTECÇÕES COLECTIVAS
Ref.
ª

Actividade / Situação

Medidas de Protecção Colectiva

1

Instalação e operação do
estaleiro

- Vedação periférica e controlo de acessos.

2

Demolições

- Utilização de equipamentos mecânicos;

Observações

- Definição de área de segurança em torno do ponto de intervenção.

3

Acessos e passadiços

- Utilização de passadiços e acessos com escadas portáteis, com
guarda -corpos;

4

Caixas de escadas

- Utilização de guarda - corpos rígidos;
- Iluminação;

5

Trabalhos em altura

- Utilização de andaimes normalizados dotados de guarda - corpos,
guarda -- cabeças e acessos interiores ou exteriores.
- Utilização de plataformas móveis;
- Utilização de guarda - corpos, guarda - cabeças nas bordaduras das
lajes e nos negativos interiores das lajes;
- Utilização de arnês de segurança nas linha de vida;

6

Combate a incêndios

- Utilização de extintores;

7

Operação com pá carregadora

- Separar área de intervenção e manobra da máquina das zonas de
permanência e passagem de pessoas;
- Confiar condução somente a operador com formação adequada;
- Operar com equipamento certificado, dotado de dispositivos de
sinalização acústica e luminosa;
- Evitar a permanência de pessoas sob a área de influência da grua
quando esta realize a elevação e a movimentação de cargas.

8

Aplicação de produtos

- Privilegiar a aplicação de produtos não tóxicos ou com menor
toxicidade;
- Instruir devidamente os trabalhadores sobre o manuseio de
produtos.

9

Operação de máquinas eléctricas

- Utilização de rede eléctrica normalizada (materiais, acessórios e
ligações);
- Uso de pimenteiros para distribuição de alimentações;
- Intervenção sobre a instalação apenas a pessoal com formação e
autorizado.

OBR.30.0
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ANEXO 14
PLANO DE PROTEÇÕES INDIVIDUAIS
Declarações de Aceitação do DPSS

PLANO DE EPI’S
Pictograma
/Equip.

Riscos

Função
Engenheiros /técnicos
Técnico Administrativo
Medidor
Orçamentista
Topógrafo
Encarregado
Chefe de Equipa
Motorista (pesados e ligeiros)
Condutor / Manobrador
Servente
Pedreiro
Marteleiro
Electricista
Serralheiro
Carpinteiro de Toscos e Cofragem
Armador de Ferro
Vibradorista
Trolha ou Pedreiro
Montador de Cofragens
Montador de Andaimes
Montador de Cimbre
Analista de laboratório e auxiliar
Mecânico
Soldador

LEGENDA:

OBR.11.0

Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda de objectos;
Atropelamento; Esmagamento
Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda de objectos;
Atropelamento; Esmagamento
Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda de objectos;
Atropelamento; Esmagamento
Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda de objectos;
Atropelamento; Esmagamento
Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda de objectos;
Atropelamento; Esmagamento
Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda em altura;
Atropelamento; Esmagamento; Soterramento
Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda em altura;
Atropelamento; Esmagamento; Soterramento
Queda ao mesmo nível; Cortes; Perfuração; Queda em altura;
Esmagamento; Atropelamento
Queda ao mesmo nível; Cortes; Perfuração; Queda em altura;
Esmagamento; Atropelamento; Lesões sonotraumáticas
Pefurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda em altura;
Atropelamento; Esmagamento; Soterramento; Dermatoses
Perfuração; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda em altura;
Projecção de materiais; Dermatoses; Lesões oculares
Perfuração; Queda ao mesmo nível; Projecção de materiais; Lesões
sonotraumáticas; Esmagamento
Electrização; Queda ao mesmo nível; Queda em altura; Cortes;
Perfurações; Queimaduras
Queda em altura; Queda ao mesmo nível; Perfurações; Cortes; Lesões
oculares; Queimaduras; Lesões sonotraumáticas
Perfuração; Queda ao mesmo nível; Queda em altura; Projecção de
materiais; Lesões sonotraumáticas
Perfurações; Cortes; Queda ao mesmo nível; Queda em altura; Lesões
oculares
Perfuração; Queda ao mesmo nível; Queda em altura; Projecção de
materiais; Lesões sonotraumáticas; Dermatoses
Perfuração; Queda ao mesmo nível; Queda em altura; Projecção de
materiais; Lesões sonotraumáticas; Dermatoses
Queda em altura; Queda de objectos; Perfuração; Cortes; Queda ao
mesmo nível
Queda em altura; Queda de objectos; Perfuração; Cortes; Queda ao
mesmo nível
Queda em altura; Queda de objectos; Perfuração; Cortes; Queda ao
mesmo nível
Queda ao mesmo nivel; Riscos toxicológicos; Dermatoses; Queimaduras;
Esmagamento
Queda ao mesmo nível; Perfurações; Cortes; Quedas em altura;
Esmagamento; Atropelamento
Lesões oculares; Queimaduras; Riscos toxicológicos; Queda em altura;
Queda ao mesmo nível; Perfurações; Cortes

Uso Permanente

Capacetede Protectores
Protecção Auriculares

DPSS CNT MDL Chaves

Óculosde
Segurança

Máscara
comFiltros
Físicos

Máscara
comFiltros
Químicos

Luvasde
Protecção
Mecânica

Luvasde
Protecção
Química

Botasde
Segurança

Arnês
Anti-queda

Colete
Reflector

Uso Eventual
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Observações

Av. D. Miguel S/N Z.I. de Baguim - 4435-678 Baguim Monte
Tlf: 22 977 37 90 Fax: 22 977 37 99 Email : geral@habilmolda.pt

HABILMOLDA, SERRALHARIA, LDA
NIF: 507707591
CAE: 25992 - Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n. e.

Declaração
HABILMOLDA, SERRALHARIA LDA, Adjudicatário da RETAIL CONCEPT S.A., na
Empreitada de Serralharia no CNT MDL Chaves e cujo Dono de Obra é Modelo
Continente Hipermercados,S.A., declara ter recebido o Desenvolvimento do Plano de
Segurança e de Saúde (PSS) para a mencionada empreitada comprometendo-se a
cumprir o preconizado nesse documento com proficiência tendo em conta a legislação
em vigor e o Decreto-lei 273/2003 e a propor as alterações que se revelarem
necessárias face aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no
estaleiro.

Gondomar, 07 de Agosto de 2018

O responsável da empresa:

ANEXO 15
ÍNDICES DE SINISTRALIDADE

QUADRO DE INCIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE

Data

Local / Obra:

CNT MDL Chaves – Construção Civil e Infraestruturas Hidráulicas

Dono da Obra:

Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Fiscalização

GreatSafety

N.º médio

Pessoas-hora

Pessoas

trabalhadas

(3)

(4)

N.º IT Mortais (M) e Não Mortais (NM)

N.º Dias Perdidos

Índice Incidência
M+NM
(13)

M+NM>0 M+NM>30
(14)
(15)

M+NM
(16)

M+NM>0
(17)

Indice Gravidade

M+NM>30
(18)

M+NM>0
(19)

Índice Duração

7

5

880

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

8

8

1 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

9

5

1 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

10

17

1 992

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

11

22

3 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

12

18

2 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Total
(12)

Índice Frequência

2018

11 404

Total NM<=30 NM>30
(9)
(10)
(11)

18139

Mês
(2)

75

NM s/B NM>0 NM>30
(6)
(7)
(8)

Centro Custo:

Ano
(1)

Total/Média

M
(5)

Página:

(1) Ano a que respeita a informação

(10) N.º de dias de trabalho perdidos nos acidentes com 30 ou menos dias de baixa

(19) Índice de Gravidade dos incidentes mortais e não mortais

(2) Mês a que respeita a informação

(11) N.º de dias de trabalho perdidos nos acidentes com mais 30 de dias de baixa

(20) Índice de Gravidade dos incidentes mortais e não mortais com mais de 1 dia de baixa

(3) N.º médio de pessoas na obra, incluindo técnicos e adm.

(12) N.º total de dias perdidos com todos os incidentes não mortais, com baixa

(21) Índice de Duração de todos os incidentes não mortais com mais de 1 dia de baixa

(4) N.º total de pessoas-horas trabalhadas no mês

(13) Índice de Incidência dos incidentes mortais e não mortais

(22) Índice de Duração dos incidentes não mortais com mais de 30 dias de baixa

(5) N.º incidentes mortais ocorridos no mês

(14) Índice de Incidência dos incidentes mortais e não mortais com mais de 1 dia de baixa

(6) N.º incidentes não mortais sem baixa

(15) Índice de Incidência dos incidentes mortais e não mortais com mais de 30 dias de baixa

(7) N.º incidentes não mortais com 1 ou mais dias de baixa

(16) Índice de Frequência dos incidentes mortais e não mortais

(8) N.º incidentes não mortais com mais de 30 dias de baixa

(17) Índice de Frequência dos incidentes mortais e não mortais com mais de 1 dia de baixa

(9) N.º total de incidentes de trabalho (Mortais e não mortais)

(18) Índice de Frequência dos incidentes mortais e não mortais com mais de 30 dias de baixa

OBR.33.1

Notas:
a) O n.º de dias perdidos não inclui o dia do acidente e o dia de regresso ao trabalho.

M+NM>30
(20)

NM>0
(21)

NM>30
(22)

INCIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

Página:

Local / Obra:

Centro Custo:

Dono da Obra:
Fiscalização:

Índice de Incidência

Índice de Frequência

(N.º de acidentes por 1 000 Pessoas)

(N.º de acidentes por 1 000 000 Pessoas-hora)

2,10

189,19

0,00

0,00
Meses

Meses
M+NM

M+NM>0

M+NM

M+NM>30

M+NM>0

M+NM>30

Índice de Gravidade

Índice de Duração

(N.º dias perdidos por 1 000 000 Pessoas-hora)

(N.º dias perdidos por cada acidente não mortal com baixa)

1,00

0,50
0,40
0,30

0,50

0,20
0,10
0,00

0,00
Meses

Meses
M+NM>0

M+NM>30

NM>0

Elaborado por (Responsável SST)
/

Data:

OBR.33.1

/

Ass.:

NM>30

Verificado por (Director Obra / Dir. Técnico da Obra)
Data:

/

/

Ass.:

ANEXO 16
FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA

FPS.15.0

REVESTIMENTOS INTERIORES
PAVIMENTOS, PAREDES E TECTOS
1. RISCOS
Os principais riscos associados aos trabalhos de revestimentos interiores de
paredes e tectos são:
•
•
•
•
•
•

•

Lesões músculo esqueléticas;
Queda ao mesmo nível;
Cortes / golpes / perfurações;
Projecção de partículas;
Exposição ao ruído / vibrações;
Contactos eléctricos;
Dermatoses;
Queda em altura;
Intoxicações.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

SST.03.0

Organizar e planear a actividade tendo em conta o tipo de construção, as
outras actividades a decorrer em simultâneo, os meios disponíveis e as
condições envolventes.
Sinalizar e delimitar as zonas de trabalho.
Caso as protecções existentes não sejam compatíveis com os trabalhos de
revestimentos, proceder aos ajustamentos e alterações adequadas à execução
dos mesmos sem riscos.
As plataformas de trabalho e andaimes devem possuir passadiços totalmente
assoalhados, guarda corpos, rodapé e respectivos travamentos.
Distribuição homogénea dos materiais e equipamentos sobre os andaimes ou
pranchados.
Efectuar inspecções e manutenções periódicas às máquinas e equipamentos.
Estudar uma correcta iluminação, especialmente para as alvenarias interiores.
A iluminação das frentes de trabalho deverá ser constituída por lâmpadas
fluorescentes protegidas contra impactos e montadas em tripés estáveis e
facilmente movimentados.
Os cavaletes de trabalho deverão possuir plataforma ampla de modo a permitir
a arrumação dos materiais e a fácil movimentação dos trabalhadores.
Plataformas com altura superior a 1,25 m deverão estar equipadas com rodapé
e guarda corpos regulamentares em todo o seu perímetro.
Plataformas móveis deverão ter um dispositivo que permita a sua imobilização;
Os trabalhadores deverão utilizar máscaras protectoras durante a aplicação de
colas;
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FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

FPS.15.0

Os locais em intervenção devem manter-se arejados, diminuindo assim os
riscos tóxicos resultantes dos produtos em aplicação (colas);
Respeitar as especificações técnicas e de segurança relativamente aos
produtos a aplicar;
Antes de se iniciarem os trabalhos, os negativos existentes no piso devem ser
tapados de forma provisória, a fim de evitar quedas, logo que possível deverão
ser tapados de forma definitiva;
Devem ser utilizadas ferramentas de corte com molha continua ou, se tal não
for possível, o corte das peças deve ser realizado ao ar livre para evitar a
acumulação de grandes quantidades de pó;
Deve ser garantida a limpeza diária das zonas de trabalho de forma a evitar a
acumulação de massas;
A deposição das paletes de material deve ser realizada fora dos locais de
circulação;
A utilização de plataformas elevatórias deverá ser realizada apenas por
pessoal habilitado para o efeito;
Não devem ser abandonadas no solo ferramentas cortantes ainda que por
curtos períodos de tempo;
Deverão ser cumpridas e respeitadas as Fichas de Dados de Segurança dos
produtos a aplicar;
As afagadoras devem possuir sistema de aspiração. Em caso de avaria,
providenciar a ventilação adequada do local de forma a evitar uma atmosfera
nociva ou explosiva.

3. EQUIPAMENTO / MATERIAIS

•
•
•
•

Máquinas de transporte de argamassa;
Máquinas de projecção;
Ferramentas manuais e eléctricas diversas;
Andaimes/ Plataformas de Trabalho/Plataformas elevatórias.

4. EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

SST.03.0

•

Capacete de protecção (obrigatório);

•

Botas de palmilha e biqueira de aço (obrigatório);

•

Colete refletor (obrigatório);

•

Luvas de proteção (eventual);

•

Óculos de protecção (eventual);

•

Máscaras de protecção (eventual);

•

Arnês de Segurança (eventual);
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REVESTIMENTO EXTERIOR
1. RISCOS
Os principais riscos associados aos trabalhos de revestimentos exteriores são:
•
•
•
•
•
•

•

Lesões músculo esqueléticas;
Queda ao mesmo nível;
Cortes / golpes / perfurações;
Projecção de partículas;
Exposição ao ruído / vibrações;
Contactos eléctricos;
Dermatoses;
Queda em altura;
Intoxicações.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
•

•

•

•
•
•
•

•

•

SST.03.0

Verificar, antes do início dos trabalhos, se as protecções colectivas
montadas na fase de estrutura se mantêm operacionais e se são as
apropriadas.
Caso as protecções existentes não sejam compatíveis com os trabalhos de
aplicação de revestimentos, proceder aos ajustamentos e alterações
adequadas à execução dos trabalhos sem riscos.
A movimentação de materiais para as zonas de descarga deverá realizarse em paletes a depositar em plataformas ou consolas constituídas por
estruturas metálicas travadas e calculadas em função da carga a
recepcionar. Estas plataformas serão equipadas com guarda corpos e
rodapé em todo o seu perímetro.
Estudar uma correcta iluminação para a execução de trabalhos em
condições de pouca visibilidade.
Não permitir o contacto de cabos eléctricos sobre as estruturas de andaime
que não estejam devidamente isoladas.
Manter as distâncias de segurança em relação aos obstáculos fixos e linhas
eléctricas.
Os cavaletes de trabalho deverão possuir plataforma ampla de modo a
permitir a arrumação dos materiais de modo estável e a fácil movimentação
dos trabalhadores.
Se o pé-direito das paredes exigirem plataformas com altura superior a 1,5
m estas deverão estar equipadas com rodapé e guarda corpos (a 0,45m e
1 m) em todo o seu perímetro.
Se as plataformas utilizadas forem montadas sobre rodas, estas deverão
ter um dispositivo que permita a sua imobilização.
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Os andaimes e plataformas devem manter-se limpos a fim de evitar a
queda de materiais e desperdícios.
Os trabalhadores deverão utilizar luvas protectoras.
Delimitar toda a área de trabalhos de forma a impedir a entrada de pessoas
estranhas ou não afectas à actividade.
Utilizar os Equipamentos de protecção Individual, òculos, luvas máscara
nas operações de corte de materiais.
Não proceder ao desentupimento / limpeza das máquinas de projecção
com estas ligadas à energia eléctrica.
Delimitar uma zona em torno da área em trabalhos onde o acesso de
pessoas não afectas à actividade seja interdito.
Proibido o arremesso de materiais / ferramentas a partir das plataformas de
trabalho.

3. EQUIPAMENTO / MATERIAIS

•
•

Máquinas de transporte de argamassa
Máquinas de projecção
Ferramentas diversas;
Andaimes/ Plataformas de Trabalho;
Cavaletes.

4. EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
•

Capacete de protecção (obrigatório);

•

Botas de palmilha e biqueira de aço (obrigatório);

•

Colete refletor (obrigatório);

•

Luvas de proteção (eventual);

•

Óculos de protecção (eventual);

•

Máscaras de protecção (eventual);

•

Arnês de Segurança (eventual);
Protetores auriculares (eventual).

SST.03.0
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ANDAIMES / PLATAFORMAS DE TRABALHO
1. RISCOS
Os principais riscos associados são:
•
•
•
•
•
•

Queda em altura;
Contactos Eléctricos;
Golpes/ Cortes/ Perfuração;
Lesões musculo-esqueléticas;
Esmagamento / Entalamento;
Queda de objectos/materiais.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GERAIS

Andaimes Fixos
•

•
•

•

•
•
•
•
•

A montagem de um andaime deve obedecer, sempre, a um estudo pormenorizado
que deve ter em conta, entre outros, a natureza dos trabalhos a executar, os
condicionalismos presentes no local, as condições da área envolvente e as
restrições que possam existir pelo tipo de estrutura disponível.
As operações de montagem e desmontagem devem ser efectuadas por
trabalhadores com experiência.
Quando se inicia a montagem dum andaime a execução das bases de assentamento
das sapatas deve ser privilegiada de modo a garantir a estabilidade do equipamento,
devendo ainda ser garantida a amarração do primeiro nível antes de iniciar a
montagem do segundo nível.
Em cada nível devem ser montados passadiços metálicos providos de escadas para
acesso interior bem como a protecção contra as quedas em altura. A execução da
amarração desse nível deve ser efectuado antes de se iniciar a montagem do nível
seguinte.
O contraventamento em diagonal ser efectuado em cada dois níveis.
O andaime fixe é obrigatorio a partir de uma altura de 4m;
A partir de 8 m de altura é necessária a presença de um responsável pela sua
montagem e consequente manutenção;
Antes da montagem todas as peças serão inspeccionadas, elemento por elemento;
Não é permitida a acumulação de cargas importantes numa zona restrita do
andaime.

Um andaime para apresentar condições de utilização seguras deve:
•

Possuir passadiços metálicos ou tábuas-de-pé no mínimo com 0,04m de espessura,
se o seu estrado for em madeira de pinho;

SST.03.0
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No caso de serem utilizadas tábuas-de-pé deve ser considerado um sistema de
fixação de forma a que a sua remoção seja impedida durante a vida útil de utilização
do andaime;
Possuir dois níveis de guarda-corpos, colocando-se o primeiro a 0,45m e o segundo
a 0,90m acima do estrado;
Considerar um sistema de fixação dos guarda-corpos de forma a que a sua remoção
seja impedida durante a vida útil de utilização do andaime;
Possuir rodapé (também vulgarmente designado por guarda-cabeças);
Considerar a montagem de rodapé e guarda-corpos nas aberturas de topo;
ser devidamente travado à estrutura do edifício. Nunca travar o andaime aos panos
de alvenaria nem nunca usar arame queimado para executar o travamento;
Possuir diagonais de travamento nos tramos de topo;
Possuir diagonais de travamento tramo sim - dois tramos não;
Possuir sapatas em boas condições e nunca ser montado em cima de tijolos ou
pequenos pedaços de barrotes ou vigas de madeira;
Considerar um sistema de acesso pelo interior com recurso a escadas de mão e a
alçapões abertos no estrado, desencontrados por nível e localizados nos topos do
andaime.
Ligar a estrutura dos andaimes metálicos ou mistos a terra por cabo condutor de
diâmetros superior a 6 mm.

A desmontagem de um andaime deve ser iniciada pelo topo e ser contínua, nível por
nível, devendo a interdição do acesso ao mesmo pelos outros operários ser garantida.
Se por questões de rentabilização de recursos a desmontagem parcial de um andaime
deva ser considerada então antes de dar início aos trabalhos de desactivação deverá
garantir-se que o futuro troço limite seja travado com diagonais, o seu topo equipado
com guarda-corpos e o sistema de acesso pelo interior do andaime seja aí montado.

Plataformas (ou andaimes de pés móveis)
As plataformas de trabalho com altura superior a 1,20m deverão ser equipadas com
guarda-corpos idênticos aos considerados para os andaimes. Se a plataforma a utilizar
for móvel o seu sistema de bloqueio deve encontrar-se em bom estado de
funcionamento devendo zelar-se pela sua contínua limpeza e manutenção.
Iguais recomendações são feitas para os sistemas de estabilizadores caso a plataforma
se encontre equipada com eles.
Sempre que uma plataforma necessite de ser espiada as espias utilizadas devem ser
resistentes e o ângulo ao solo deve ter em consideração os impulsos horizontais a que
a plataforma irá estar sujeita, bem como o nível ao qual esses impulsos se desenvolvem.

SST.03.0
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Trabalho em Andaimes
Respeitadas as regras de prevenção e segurança referidas acima para este tipo de
equipamento a sua utilização estará sujeita às seguintes normas:
•
•
•

•
•
•
•

•

Não sobrecarregar as plataformas e os estrados dos andaimes;
Não remover guarda-corpos para recepcionar materiais devendo utilizar para o
efeito Plataformas adequadas para o efeito;
Não permitir a retirada de qualquer elemento/acessório de segurança. Em caso
excepcional onde uma operação deste tipo seja necessária e justificada, só será
permitida a sua efectivação se for supervisionada por um responsável para o efeito
designado, sendo que os elementos retirados deverão ser repostos logo que
possível, de modo que as condições de segurança do equipamento se encontram
garantidas;
Não trepar pelo exterior dos andaimes;
Não trabalhar empoleirado nos guarda-corpos;
Nas operações de soldadura é proibida a utilização da estrutura do andaime ou
plataforma como “massa”;
Se alguma parte do andaime, ou a sua totalidade, ficar momentaneamente
desprotegida ou instável, o acesso à área em causa deverá ser condicionada aos
trabalhadores responsáveis pela reposição das condições de segurança;
Garantir que os pisos dos andaimes e das plataformas se mantem isentos de detritos
que possam provocar desequilíbrio a quem as utiliza.

Trabalho em Cavaletes
•
•
•
•
•
•

•
•
•

SST.03.0

Este tipo de plataformas só deve ser empregue para alturas inferiores a 1,20
metros;
Verificar o nivelamento dos cavaletes para impedir o deslizamento das tábuas
horizontais;
Deve ser rigorosamente proibida a utilização de bidões, tijolos ou caixas com
cavaletes ou plataformas de trabalho;
Deve haver um especial cuidado em não colocar os cavaletes metálicos sobre
cabos elétricos, a fim de evitar o risco de contactos elétricos;
O espaçamento entre cavaletes não pode ser superior a 2,15 m;
As pranchas metálicas devem estar em bom estado, sem deformações ou
pontos de corrosão. As soldaduras não devem apresentar fissuras e, o cavalete
não deve oscilar;Se a sujidade for passível de tapar possíveis defeitos, devem
ser limpas com água corrente e vassoura;
As pranchas metálicas devem estar unidas de forma a não existirem “buracos”
onde os trabalhadores possam enfiar os pés;
Os estrados devem ser montados de forma a não ser possível a sua deslocação
ou basculamento
A largura da plataforma deve permitir a circulação fácil dos trabalhadores e a
deposição dos materiais e ferramentas. A largura não deve ser inferior a 0,60
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metros quando a plataforma for unicamente utilizadas para suportar pessoas e
0,80 metros quando for utilizada, também para suportar materiais.
Proibida a montagem destas plataformas em cima de andaimes.
As plataformas devem ser mantidas arrumadas, sem ferramentas ou materiais
dispersos.

3. MONTAGEM E DESMONTAGEM
Montagem Andaimes
Na montagem de andaimes as bases são colocadas em estruturas sólidas/terreno
devidamente compactado e nivelado para que garantam boa estabilidade e suporte.
Dar- se-á inicio à colocação:
o
o
o

o
o

o

Dos primeiros prumos e travessas de travamento horizontal destes, através de
abraçadeiras ou cavilhas.
Seguidamente será montado a partir do solo o primeiro nível da plataforma de
apoio, através de pranchas que ficarão fixas à estrutura tubular.
O acesso será efetuado pela zona interior do andaime, sendo as suas aberturas
constituídas por alçapões, estando estes dispostos de tal modo que a
perpendicular de um não coincida com as que lhe estão devidamente
subjacentes, ou seja que fique em “zigue – zague”.
Estes acessos verticais, entre pisos, serão feitos por escadas de mão
solidamente fixas na extremidade superior.
Para a montagem dos níveis seguintes os trabalhadores usarão arnês de
segurança com chicote (de acordo com a EN361) devidamente fixo à estrutura
já existente, encaixando os novos prumos nos anteriores (relação
macho/fêmea), ficando estes travados por cavilhas (travamento vertical),
procedendo novamente ao seu travamento horizontal, acima descrito.
Na sequência da montagem serão ainda colocados os seguintes elementos:
✓ Guarda-corpos duplos a 0,45m e 1,00m cuja fixação poderá ser feita
através de cunhas ou abraçadeiras;
✓ Colocação de guarda-cabeças devidamente fixos aos prumos;
✓ A ancoragem/espiamento de toda a estrutura realiza-se fixando-a ao
elemento de construção ou utilizando uma escora contra o terreno exceto na
1ª fase uma vez que esse elemento ainda não existe.

o

O afastamento do andaime ao elemento de construção não deverá ser superior
a 0,25m e caso haja necessidade de executar uma atividade que necessite de
uma distância superior à referida (nunca superior a 0,45m), será colocado um
guarda-corpos na zona frontal ou em alternativa deve ser feito o uso do arnês
devidamente acoplado ao andaime. No entanto é de salientar que só se deve
dar início ao tramo superior quando estiverem terminados os níveis inferiores
com todos os elementos de estabilidade e de proteção.

SST.03.0
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Desmontagem
A desmontagem será efetuada no sentido inverso à montagem, estando os
trabalhadores afetos a essa operação munidos com arnês de segurança com chicote
devidamente fixo à estrutura existente e seguindo a sequência abaixo indicada:
•
•
•
•

Elementos e travamentos horizontais e de contraventamento;
Elementos e travamentos verticais;
Pranchas de apoio
Escadas de acesso.

Poderá ser executada, com o apoio da grua, retirando um determinado número de
lanços do andaime e desmontado no solo.

SST.03.0
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS NA MONTAGEM / DESMONTAGEM DE
ANDAIMES
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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Verificar as condições do terreno, nomeadamente a capacidade portante e o
nivelamento;
Verificar cuidadosamente o estado dos elementos e materiais que constituirão
o andaime e, rejeitar todos os que apresentem deficiências;
Destacar para a montagem, pessoal com experiência nessa tarefa, ou que em
alternativa a quem tenham sido transmitidas as corretas instruções de
montagem, sob a direção de uma pessoa responsável; no final dos trabalhos, a
equipa de montagem procederá à verificação do andaime e emite uma
declaração em que confirma que o andaime se encontra montado de acordo com
as especificações do fabricante.
Verificar se os estrados de trabalho são planos e nivelados;
Garantir que cada plataforma deve ter obrigatoriamente: Rodapé ou guarda
cabeças (a 0.15 cm da zona assoalhada); Guarda intermédia (a 0.45 cm da zona
assoalhada); Guarda-costas (1 m da zona assoalhada);
Proibir a utilização de madeiras que tenham servido de cofragem;
Garantir que a abertura entre tábuas deve ser inferior a 2 cm;
Garantir que o andaime é elevado com a devida estabilidade e o devido
travamento;
Garantir que os acessos (escadas de acesso a patamares) devem ser fixos e
seguros;
Proibir o arremesso de materiais;
Na impossibilidade de se manter as proteções coletivas nas bordaduras para a
realização dos trabalhos, utilizar arneses presos ao andaime ou a uma linha de
vida;
Proibir a improvisação de plataformas de trabalho com bidões, caixas, escadotes
e outros materiais inadequados;
Os constituintes da estrutura do andaime devem ser preferencialmente
movimentados com meios mecânicos e distribuídas para próximo dos locais
onde vão ser utilizadas, de forma a não sobrecarregar as placas e não expor os
trabalhadores a sobre esforço;
Verificar se as condições climatéricas não são adversas e se verificar que não
estão reunidas condições de segurança impedir a realização dos trabalhos;
Após temporais ou a interrupções de uso por mais de oito dias, o andaime deve
ser examinado pelo técnico de segurança responsável antes da sua utilização;
É proibida a acumulação de pessoas ou de materiais, na mesma zona do
andaime, além do estritamente indispensável aos trabalhos em curso;
Na montagem e desmontagem do andaime é obrigatório o uso de arnês de
segurança com chicote acoplado à estrutura;
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O afastamento do andaime ao elemento de construção não deverá ser superior
a 0,25m e caso haja necessidade de executar uma atividade que necessite de
uma distância superior à referida mas nunca superior a 0,45m, será colocado um
guarda-corpos na zona frontal;
O andaime deve estar espiado em materiais sólidos;
Não deverá ser removida a ancoragem do andaime sem que antes tenham sido
desmontadas todas as zonas superiores a esta;
Na desmontagem da ancoragem, dever-se-á ter em especial atenção a sua
remoção, no intuito de não pôr em causa a estabilidade das zonas inferiores;
Aceder aos locais de trabalho apenas por locais seguros: escadas, passadiços
com guarda-corpos, e plataformas;
Verificar constantemente as condições do apoio, a integridade dos elementos e
a verticalidade das prumadas;
Andaimes móveis só podem ser deslocados sem trabalhadores em cima
A utilização de andaimes móveis só pode ser realizada após, estes se
encontrarem travados.
Nos andaimes que se encontrem em fase de montagem ou desmontagem, será
colocada sinalização indicativa da proibição da sua utilização.
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Montagem Cavaletes
Colocar dois cavaletes com uma altura inferior a 1,20 m e distanciadas entre si, no
máximo 2,15 m.
O equipamento constituído por pranchas metálicas com a largura não deve ser inferior
a 0,60 metros quando a plataforma for unicamente utilizadas para suportar pessoas e
0,80 metros quando for utilizada, também para suportar materiais e comprimento de
2,15.
As pranchas metálicas (comprimento 2,15 m) horizontais devem encaixar nos apoios e
serem suficientemente resistentes para suportar matérias e trabalhadores.

4. EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Durante a montagem e desmontagem de andaimes devem os trabalhadores envolvidos
estarem munidos dos EPI definidos, nomeadamente:
•
•
•
•

Arnês de segurança devidamente fixo a um ponto fixo;
Capacete de Protecção;
Calçado de Segurança com Palmilha e Biqueira de Aço;
Luvas de protecção mecânica.

Os trabalhadores utilizadores de andaimes e plataformas na fase de exploração
utilizarão, igualmente, os EPI definidos como obrigatórios: capacete e calçado de
segurança.

Todas as plataformas de trabalho carecem de verificação de segurança de
acordo com o Decreto-Lei 50/2005 de 25 de Fevereiro, realizado por pessoa
competente definida nos termos da legislação em vigor.

SST.03.0
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PLATAFORMA ELEVATÓRIA
1. RISCOS
Os principais riscos associados são:
•
•
•
•
•
•

Esmagamento;
Capotamento;
Atropelamento;
Queda de materiais;
Queda em altura;
Electrocussão.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Não operar ou elevar a plataforma com a máquina posicionada sobre outros
equipamentos ou estruturas;
Subir e descer da plataforma pelos acessos (degraus) do equipamento, sempre
voltado para o equipamento e nunca de costas para o mesmo;
Verificar se a superfície de assentamento tem condições para suportar a carga
máxima indicada, se não é inclinada e irregular. Respeitar limites de carga
máxima;
Antes de operar a máquina, efectuar as inspecções e verificações funcionais
(consultar Manual);
Verificar o adequado funcionamento de todos os dispositivos de segurança. Se
verificar qualquer anomalia, desligar imediatamente a máquina e comunicar o
defeito;
Evitar a acumulação de resíduos no piso da plataforma. Manter o calçado e o piso
da plataforma isento de lama, óleo, massa lubrificante e outras substâncias
escorregadias;
A plataforma deve ser utilizada exclusivamente para o posicionamento de pessoal,
respectivas ferramentas e equipamento;
Não permitir a suspensão de materiais ou ferramentas fora da plataforma;
Não utilizar escadas, caixas, degraus ou outros objectos semelhantes para permitir
o alcance de pontos mais elevados;
Manter uma distância adequada de cabos eléctricos, aparelhos ou quaisquer
outros componentes eléctricos (nus ou isolados);
Nunca utilizar a máquina como grua. Não amarrar a máquina a estruturas
adjacentes;
Utilizar sempre uma pessoa como vigia, em áreas com visibilidade reduzida;
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Limitar a velocidade de translação, de acordo com as condições do solo, da
visibilidade, da inclinação do piso, da localização do pessoal e de outros factores
que possam provocar colisões ou lesões ao pessoal presente na área;
Verificar na zona de trabalho os espaços livres existentes nas cotas superiores,
nos lados e na parte inferior da plataforma, durante a elevação e abaixamento da
plataforma e a condução da máquina;
Durante a operação, manter sempre todas as partes do corpo no interior da
plataforma;
Antes de se iniciar qualquer tipo de movimentação, devem ser testados os alarmes
visuais e sonoros e o mecanismo de paragem de emergência;
Devem-se evitar as paragens, arranques, rotações ou mudanças bruscas de
direcção.
Antes de iniciar a operação, todos os trabalhadores (que operem a plataforma)
devem ser instruídos sobre o seu funcionamento, a função de todos os seus
dispositivos de controlo e o significado de todos os instrumentos e lâmpadas de
aviso.
Só os trabalhadores com formação específica devem ser autorizados a manobrar
as plataformas elevatórias.
Ter em atenção que a chuva, o vento, as condições de terreno mal compactado
(macio) constituem factores que alteram as capacidades operacionais da
plataforma.
Diariamente, antes de iniciar o trabalho, deve verificar-se o bom estado de
funcionamento do equipamento, nomeadamente: estado e pressão dos pneus,
sistema hidráulico, guardas da barquinha em termos da existência de fissuras ou
outros danos, estado geral dos órgãos de elevação, especialmente o acoplamento
dos diferentes componentes (cavilhas, parafusos, porcas, etc.) e a legibilidade de
todos os sinais de indicação e de segurança incorporados no equipamento.
Antes de iniciar qualquer movimentação, o manobrador deve testar os alarmes
visuais e sonoros e o mecanismo de paragem de emergência. Deve, também,
certificar-se que controla as funções de elevação, velocidade e direcção.
Nunca deve passar um comando de uma direcção para outra sem parar no ponto
central (ponto neutro).
Deve respeitar rigorosamente todas as instruções do fabricante. Deve ter em
especial atenção em nunca ultrapassar a carga máxima indicada.
Deve manter limpos de massa, óleo e detritos, a barquinha e respectivos acessos.
Deve verificar o estado do local onde vai manobrar a plataforma, tendo em atenção
zonas mal compactadas, buracos, elevações ou socalcos do terreno, manchas de
óleo ou água ou obstáculos que possam interferir com a operação da plataforma.
Se a operação decorrer na proximidade de outros equipamentos de elevação,
deve diariamente falar com os outros operadores de forma a compatibilizar a
operação de todos os equipamentos.
O manobrador deve garantir a não aproximação de pessoas ao raio de acção da
máquina. Se necessário, deve delimitar a zona de operação.
Quando o trabalho exigir a utilização de arnês de segurança, deve amarrá-lo ao
ponto apropriado existente (e sinalizado) na barquinha.

SST.03.0
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FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA

•
•

•

FPS.39.0

Nunca deve saltar da barquinha para estruturas próximas.
Antes de abastecer a plataforma deve colocá-la afastada de fontes de calor, baixar
a barquinha e desligar o motor. Deve verificar se o combustível é adequado e
evitar derrames.
As baterias só devem ser carregadas em locais bem ventilados.

3. EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
•
•
•
•

SST.03.0

Capacete de protecção;
Calçado de segurança;
Colete reflector;
Arnês de segurança (eventual).
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FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA

FPS.66.0

REBARBADORA

1. RISCOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choque elétrico;
Eletrocussão;
Queda de objetos;
Esmagamento;
Inalação de Poeiras;
Corte;
Incêndio;
Explosões;
Queimaduras;
Exposição ao ruído;
Projecção de partículas.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes do início dos trabalhos:
•
•
SST.03.0

O trabalhador deverá conhecer a correta a utilização e funcionamento
do equipamento;
Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada;
1/3

FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA

•
•

•
•
•

FPS.66.0

Não utilizar a ferramenta elétrica em ambientes explosivos ou na
proximidade de líquidos ou gases inflamáveis;
O equipamento deve ser inspecionado antes do início da jornada de
trabalho, entregando na ferramentaria, o equipamento que não se
encontra em bom estado;
Não são permitidas alterações aos componentes de origem do
equipamento que retirem ou possam retirar o nível de segurança;
Devem-se realizar verificações diárias aos cabos, isolamento,
interruptores, etc.;
Limpar regularmente as aberturas de ventilação.

Durante o manuseamento:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

SST.03.0

Nunca se deve trabalhar a céu aberto com chuva, neve ou locais com
humidade;
Quando operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilizar apenas
cabos de extensão próprios para o exterior;
Certificar-se que os trabalhadores que se encontram no local de
trabalho não correm qualquer tipo de risco;
Em caso de incêndio, não lançar água mas sim areia ou usar extintor
de pó químico;
Uso de equipamentos de proteção individual recomendados,
nomeadamente: protetores auriculares, máscara com filtro para
poeiras, óculos de proteção e luvas de proteção mecânica;
Não utilizar roupa larga nem joelharia. Mantendo o cabelo, vestuário
e luvas afastadas das peças em movimento;
Não entrar em contacto com o disco antes de esfriar;
Devem-se evitar contacto com cabos com chispas;
Não utilizar a ferramenta elétrica em ambientes explosivos, como por
exemplo, na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis;
Os discos devem ser fixados corretamente e não devem ser utilizados
discos excessivamente desgastados, desequilibrados, fissurados ou
empenados;
Devem ser utilizados discos adequados ao trabalho a executar e
devem cumprir-se as instruções do fabricante;
Os equipamentos deve ser posicionado sempre que o lado oposto à
possível existência de instalações, cabos elétricos, zonas de
armazenamento e/ou suscetíveis de causar danos ou incêndio;
As ferramentas Eléctricas que apresentem defeitos no isolamento
devem ser colocadas de imediato fora de serviço e solicitada a sua
reparação. Utilização do equipamento ligado a quadro elétrico e
pimenteiro protegidos de disjuntor de 30 mA;
Evitar o contacto com superfícies ligadas à terra como, por exemplo,
canos, radiadores, etc.;
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FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

FPS.66.0

Não deixar o cabo de alimentação em contacto com arestas vivias;
As fichas devem ser manuseadas com prudência e mantidas em boas
condições. A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não
utilizar quaisquer adaptadores com ferramentas elétricas com ligação
terra;
Para retirar a fica tomada da corrente, deve-se puxar na ficha e nunca
pelo cabo de alimentação;
Não usar o cabo para transportar ou arrastar a ferramenta elétrica;
Não deixar o equipamento cair em queda livre no solo;
Não colocar o equipamento em locais molhados;
Para evitar um arranque involuntário, assegurar de que a ferramenta
elétrica está desligada antes de ligar à fonte de alimentação e/ou à
bateria, pegar nela ou a transportar;
Evitar posturar corporais desfavoráveis. Mantenha sempre uma
posição correta, em prefeito equilíbrio;
Fazer uma manutenção regular das ferramentas elétricas. Verificar
se as partes móveis funcionam perfeitamente e não emperrem ou se
há pecas quebradas ou danificadas que possam influenciar o
funcionamento da ferramenta elétrica. Peças danificadas devem ser
reparadas antes da utilização da ferramenta;
Apenas deverá carregar as baterias em carregadores recomendados
pelo fabricante;
Segurar sempre com as duas mãos nos punhos previstos para o
efeito. Manter os punhos secos, limpos e isentos de óleos e massas.

3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•

SST.03.0

Capacete de proteção
Luvas de proteção mecânica;
Calçado de segurança com proteção mecânica;
Protetores auriculares;
Máscara com filtro para poeiras,
Óculos de proteção.
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ANEXO 17
RELATÓRIOS DE SEGURANÇA

Número

Página

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

/

Obra/Empreitada:

Centro Custo:

Dono da Obra:

Data / Semana:

Fiscalização:

LISTA DE VERIFICAÇÃO – REQUISITOS GERAIS
Nº

ITEM

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3
6.4.
6.5.

ESTALEIRO
Sinalização
Vedação
Limpeza
Armazenagem e arrumação
Vias de comunicação desimpedidas
Vitrine de obra
INSTALAÇÕES SOCIAIS
Instalações Sanitárias
Vestiários/Balneários
Refeitório/Cantina
Dormitórios
Limpeza
Dimensionamento
DOCUMENTAÇÃO LEGAL
Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro
Plano de Segurança e Saúde / DPSS / FPS disponíveis
Doc. atualizada disponível em obra (papel / digital)
Registos de Empresas / Trabalhadores atualizados
ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA
Contactos de Emergência
Caixa de Primeiros Socorros disponível e carregada
Meios de Combate a Incêndios
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
Estado do (s) pimenteiro (s)
Extensões e cabos
Ligações dos cabos eléctricos
Ligações à terra aplicáveis
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
Declaração de Conformidade (CE)
Relatórios de Verificação de acordo com o DL 50/2005
Registos de Receção dos Equipamentos em obra
Formação adequada dos manobradores
Movimentação mecânica de cargas

V

V

V

V

V

V

Nº

ITEM

7.
7.1
7.2.
7.3.
7.4
7.5
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
9.
9.1.
9.2
9.3.
9.4
9.5
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
11.1
11.2
11.3
12.
12.1
12.2

VALAS/ESCAVAÇÕES/NEGATIVOS
Entivação (se aplicável)
Acessos à escavação
Acondicionamento das terras escavadas
Sinalização /vedação da zona de trabalho
Guarda-corpos
ANDAIMES
Bases e apoios
Ancoragens
Travamento
Pranchas
Guarda-corpos
Rodapés
Acessos internos (escada / alçapão)
Documentação (Declaração CE / Manual Montagem)
Registos de Verificação da montagem
PROTEÇÕES COLETIVAS
Proteção contra quedas em altura (pessoas)
Proteção contra quedas em altura (materiais)
Guarda-corpos
Proteção de aberturas de pavimento
Sinalização / delimitação do local
PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Uso de colete refletor
Uso de calçado de proteção
Uso de capacete de proteção
Uso de EPIs adequados à atividade
PRODUTOS QUÍMICOS
Lista de Produtos Químicos atualizada
Fichas de Dados de Segurança disponíveis
Produtos Químicos identificados / rotulados
AMBIENTE
Triagem adequada dos resíduos
Acondicionamento adequado dos resíduos

13. OUTROS

V

V

V

V

V

V

V

V (Verificação): NA - Não se aplica; C - Conforme; NC – Não Conforme
Nota: os itens assinalados como Não Conforme deverão ser apresentados nas Verificações, acompanhados de registo fotográfico.
O Relatório de Acompanhamento de Obra (RAO) final deverá ser elaborado e remetido aos intervenientes até 4 dias úteis após a data da
visita.
Elaborado (Função/Rubrica):

Verificado (Função/Rubrica):
/

OBR.34.2

/

/

/

Número

Página

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

/

Obra/Empreitada:

Centro Custo:

Dono da Obra:

Data / Semana:

Fiscalização:

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES

VERIFICAÇÕES E AÇÕES CORRETIVAS APLICÁVEIS
Persistem anomalias registadas na visita anterior? SIM

(abaixo sinalizadas) NÃO

IDENTIFICAÇÃO / FOTOGRAFIA

LEGENDA (X):

Boas
Práticas

Condição /
Atitude
Perigosa

REINCIDENTE
(X)?

SIM

NÃO

ANOMALIA REGISTADA NA VISITA ANTERIOR (X)

Elaborado (Função/Rubrica):

LOCALIZAÇÃO:
RISCO (S) ASSOCIADO (S):
PRAZO DE CORREÇÃO:

Verificado (Função/Rubrica):
/

OBR.34.2

DESCRIÇÃO

/

/

/

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N. º 06.07.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º06.07.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 24 de julho de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO
COMENTÁRIO:
Placar com a indicação dos EPI’s
obrigatórios usar na obra e estaleiro,
está afixado à entrada do mesmo, no
entanto, recomenda-se que seja
substituído em virtude de se encontrar
um pouco gasto.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 24 de julho de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º06.07.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 24 de julho de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
A obra, nomeadamente, o estaleiro está
vedado em todo o seu perímetro.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 24 de julho de 2018
COMENTÁRIO:
Os resíduos de obra são guardados nos
locais próprios e, como se pode
observar, o estaleiro esta bem
organizado.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 24 de julho de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º06.07.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 24 de julho de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Trabalhos de alvenarias desenvolvemse em perfeitas condições de segurança
e, como se pode observar, sempre com
boas condições de limpeza.

FOTOGRAFIA N.º 04

CONCLUSÃO

DATA: 24 de julho de 2018

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, constatamos, como se pode
observar pelo registo fotográfico efetuado, o seguinte:
▪

Os trabalhos que decorrem, atualmente, desenvolvem-se a um ritmo
próprio, pelo que, em termos de segurança nada existe a comentar
ou a anotar.

▪

De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

▪

Ainda esta semana, será afixada a comunicação prévia, numa das
janelas do contentor destinado a sala de reuniões.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 09.09.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º09.08.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 1 de Agosto de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os

trabalhos

de

alvenaria

continuam a um bom ritmo, e
como se pode observar, estão em
perfeitas condições de segurança e
limpeza.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 1 de Agosto de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º09.08.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 1 Agosto de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Foi proposto que o trabalhador pusesse
outro cavalete para apoiar a plataforma,
para evitar a queda do trabalhador e dos
materiais.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 1 de Agosto de 2018
COMENTÁRIO:
Foi afixada a comunicação prévia
de abertura do estaleiro, bem
como o horário de trabalho e a
apólice de seguros da entidade
executante.

Recomenda-se

que

para o efeito, haja uma vitrine
para que se possa ter melhor
acesso à documentação.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 1 de Agosto de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º09.07.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 1 de Agosto de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

CONCLUSÃO

Após visita à obra, mencionada em epígrafe,com a técnica de
segurança da Entidade Executante, constata-se, como se pode
observar pelo registo fotográfico efetuado, o seguinte:



Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, pelo que,
em termos de segurança nada existe a comentar ou a anotar.



Foi pedida à técnica de segurança toda a documentação
relativa ao Plano de Segurança e Saúde.



A técnica de segurança esteve a dar formação aos
trabalhadores e a fazer controlo de álcool, tendo sido já
pedido um relatório dos mesmos.



De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 15.08.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º15.08.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 20 de Agosto de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os trabalhos de pintura dos muros
exteriores, continuam a um bom
ritmo, e como se pode observar,
estão em perfeitas condições de
segurança e limpeza.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 20 de Agosto de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º15.08.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 20 Agosto de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Os trabalhos no parque de estacionamento
exterior são executados em boas
condições de segurança.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 20 de Agosto de 2018
COMENTÁRIO:
Os

trabalhadores

da

empresa

Irmãos Pires Rocha,Lda, que estão
a colocar o pladur nos escritórios,
não estão providos de qualquer
EPI, sendo que a CSO os alertou
para o facto de não poderem
trabalhar nas condições que se
podem verificar na imagem.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 20 de Agosto de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º15.07.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 20 de Agosto de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

CONCLUSÃO

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, com constata-se, como se
pode observar pelo registo fotográfico efectuado, o seguinte:



Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, embora em
termos de segurança, haja a apontar o facto de os trabalhadores
não andarem com os EPi’s necessários à realização dos
trabalhos e à própria segurança. Foi alertado o Engenheiro
Pedro Pires da Retail, para que a situação acima referida
não se volte a repetir.



De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 17.09.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º17.08.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 18 de Setembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os trabalhos de colocação dos
lancis

no

parque

de

estacionamento, decorrem dentro
do previsto

e

em termos

segurança, nada há a apontar.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 18 de Setembro de 2018

de

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º17.08.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 18 Setembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Os trabalhos da colocação das condutas
nos wc´s decorrem dentro da
normalidade.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 18 de Setembro de 2018
COMENTÁRIO:
Foi construído no estaleiro, uma
arrumação para os pertences dos
trabalhadores, para que estes não
estejam

espalhados

pelos

contentores.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 18 de Setembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º17.07.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 18 de Setembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

CONCLUSÃO

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, com constata-se, como se
pode observar pelo registo fotográfico efectuado, o seguinte:



Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, embora
seja necessário repensar na arrumação dos pertences dos
trabalhadores, uma vez que não está totalmente protegida
contra as intempéries que se avizinham, e será de extrema
importância esta arrumação passar a fazer parte do layout do
estaleiro, bem como do plano de emergência do mesmo.



De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 23.10.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º23.10.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 15 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
O trabalho desenvolvido pela grua
contratada pela RACE, que se vê na
imagem, correu de forma prevista e
conforme

o

procedimento

previamente enviado. Esteve na
obra a acompanhar o trabalho a
técnica de segurança da RACE.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 15de Outubro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º23.10.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 15 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Como se pode verificar na imagem,houve
um mau planeamento por parte da
entidade responsável pelo mesmo, uma
vez que não foram retiradas as telhas
atempadamente para uma boa execução
do trabalho da grua, previamente
informado. As telhas estiveram em
contacto com as placas de amianto,
podendo assim causar algum risco para os
trabalhadores envolvidos.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 15 de Outubro de 2018
COMENTÁRIO:
A colocação da nova central de frio,
decorreu, como se pode ver pela
imagem, em segurança por parte de
todos

os

trabalhos

trabalhadores.
foram

Os

acompanhados

pela técnica de segurança da RACE,
fazendo-se

assim

procedimentos

cumprir

e

o

os
PTRE

previamente recebido.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 15 de Outubro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º23.10.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 15 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIA | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
O trabalhador que estava a colocar
telhas na cobertura, não estava
provido dos equipamentos necessários
para a realização do trabalho. A CSO
alertou e o trabalhador cumpriu com
o pedido feito, como se pode ver nas
imagens, estando ainda em falta o
capacete também solicitado.

FOTOGRAFIA N.º 04

DATA: 15 de Outubro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º23.10.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 15 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:

Os trabalhadores da AJB, já
foram avisados inúmeras vezes
pela CSO que os EPI’s em obra
são obrigatórios. Como se pode
verificar pelas imagens, os
trabalhadores não cumprem as
regras de segurança. Mais uma
vez salienta-se a falta de
comunicação por parte da
equipa de técnicos de
segurança da referida empresa.

FOTOGRAFIA N.º 05

DATA: 15 de Outubro de 2018
COMENTÁRIO:

O corte do tapume bem
como a sua colocação na frente
de frescos do talho/charcutaria,
decorreu, dentro de todas as
regras de segurança.

FOTOGRAFIA N.º 06

DATA: 15 de Outubro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º23.10.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 15 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

CONCLUSÃO

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, constata-se, como se pode
observar pelo registo fotográfico efetuado, o seguinte:

▪

Os trabalhos que decorrem, desenvolvem-se a um ritmo próprio, pelo
que, em termos de segurança nada existe a comentar além do que
foi referido anteriormente.

▪

Solicita-se que todas as pessoas com acesso ao estaleiro,
sem exceção, façam uso dos EPI’s exigidos.

▪

Solicita-se a colaboração da empresa AJB com a CSO, uma
vez que, como já foram várias vezes referidas, os
trabalhadores não utlizam os EPI’s obrigatórios em
obra.Assim continuando, terão que ser tomadas outras
medidas.

▪

De uma forma geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

RELATÓRIO

RAS-D

DE

ATIVIDADE

DE

SEGURANÇA N.º24.10.2018

Identificação da OBRA: Continente Modelo Chaves

DATA | 18 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo Borges

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt |

+351 911 770 000

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES | Vila Real

RAS-D

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE
SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 24.10.2018

RELATÓRIO

RAS-D

DE

ATIVIDADE

DE

SEGURANÇA N.º24.10.2018

Identificação da OBRA: Continente Modelo Chaves

DATA | 18 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo Borges

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt |

+351 911 770 000

INTRODUÇÃO

Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais
desenvolvidos, no presente dia, para a obra mencionada em epígrafe, na
atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido detetadas as seguintes
situações, que passamos a descrever.

DESCRIÇÃO GERAL

RELATÓRIO

RAS-D

DE

ATIVIDADE

DE

SEGURANÇA N.º24.10.2018

Identificação da OBRA: Continente Modelo Chaves

DATA | 18 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo Borges

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt |

+351 911 770 000

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
A

execução

de

uma

parede

no

talho/charcutaria, não estava a ser feita
em

segurança.

A

CSO

solicitou

ao

trabalhador que usasse os cavaletes, de
forma a estar na plataforma mais seguro,
evitando assim qualquer risco de queda.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 18 de Outubro de
2018

RELATÓRIO

RAS-D

DE

ATIVIDADE

DE

SEGURANÇA N.º24.10.2018

Identificação da OBRA: Continente Modelo Chaves

DATA | 18 de Outubro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo Borges

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt |

+351 911 770 000

CONCLUSÃO

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, constata-se,

como se pode observar pelo registo fotográfico efetuado, que os trabalhadores
ainda facilitam muito nas regras de segurança. Já foi falado com a Técnica
de Segurança da EE, sendo que não é por falta de formação e informação
da parte da mesma, mas sim desleixo por parte dos trabalhadores,
continuando, a CSO e a referida técnica a fazer o melhor pelo bom
funcionamento da obra.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 28.11.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º28.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 14 de Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os

trabalhos

no

exterior,

nomeadamente na frente da loja,
decorrem a um ritmo normal,
embora, como se pode verificar na
imagem, o uso dos EPI’s nem
sempre se faz. A CSO alertou o
trabalhador para que faça uso de
luvas enquanto procede ao trabalho
em questão.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 14 de Novembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º28.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 14 Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
O estaleiro nem sempre está organizado
como deve ser, pelo que foi pedido à EE
para que o organize de forma a que esteja
tudo em conformidade, para evitar
acidentes e para que o local de trabalho
seja de fácil acesso a todos no qual
trabalham.

FOTOGRAFIA N.º 02
CONCLUSÃO

DATA: 14 de Novembro de 2018

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, constata-se, como se pode
observar pelo registo fotográfico efetuado, o seguinte:

▪

Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, embora haja
a ressalvar o facto de alguns trabalhadores não usarem EPI’s
durante a obra, tendo já sidos avisados pela CSO.

▪

Aconselha-se também que qualquer pessoa que esteja no
estaleiro faça uso de EPI’s (botas e colete).

▪

A organização do estaleiro é fundamental para se evitarem
acidentes, bem como para que o seu acesso seja fácil. É do
interesse de todos que isto seja respeitado e que se tenha mais
atenção à sua organização.

▪

De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 29.11.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º29.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 15 de Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os resíduos de amianto retirados,
continuam em obra e estão malacondicionados. Foi falado com o
Engº Pedro Pires bem como com o
encarregado da EE André Ferreira
alertando para a situação. Além
disso, o registo fotográfico foi
enviado para o departamento de
segurança da Retail.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 15 de Novembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º29.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 15 Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
A colocação das telhas na
cobertura, de um modo geral, está
a ser feita sem qualquer problema,
ressalvando apenas para o facto de
o trabalhador não estar a usar
capacete de proteção, tendo sido
avisado pela CSO.

FOTOGRAFIA N.º 02
CONCLUSÃO

DATA: 15 de Novembro de 2018

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, constata-se, como se pode
observar pelo registo fotográfico efetuado, o seguinte:

▪

Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, embora haja
a ressalvar o facto de alguns trabalhadores não usarem EPI’s
durante a obra, tendo já sido avisados pela CSO.

▪

Aconselha-se também que qualquer pessoa que esteja no
estaleiro faça uso de EPI’s (botas e colete).

▪

No presente dia, esteve em obra a ACT, questionando para o
facto de estar em obra o amianto bem como o seu mau
acondicionamento. Foi passada uma suspensão imediata de
trabalhos nas traseiras do edifício principal (circulação), tendo
sido também o local devidamente vedado.

▪

De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 32.11.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º32.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 21 de Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os trabalhos de retirada dos lancis
continuam a um ritmo normal, não
havendo nada a apontar em termos
de segurança.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 21 de Novembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º32.10.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 21 Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Após a visita da ACT e da suspensão dos
trabalhos na parte traseira do edifício
principal, o amianto que estava em obra,
foi filmada devidamente, dentro das
normas de segurança, pelo que não há
nada a registar em termos de segurança.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 21 de Novembro de 2018
COMENTÁRIO:
Os trabalhos na frente de frescos
(talho e charcutaria) decorrem
normalmente. Os trabalhadores
não estavam com os EPI’s devidos,
uma

vez

que

há

estruturas

metálicas suspensas e com a
vibração do martelo pneumático,
podem

cair,

bem

como

é

obrigatório o uso de abafadores
para quem manuseia o mesmo.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 21 de Novembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º32.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 21 de Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

CONCLUSÃO

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, como se pode observar pelo
registo fotográfico efetuado, constata-se o seguinte:

▪

Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, embora haja
a ressalvar o facto de alguns trabalhadores não usarem colete
durante a obra, tendo já sidos avisados pela CSO.

▪

É necessário que os trabalhadores tenham consciência dos
perigos a que estão sujeitos no seu posto de trabalho, bem
como

os

perigos

acrescidos

dos

trabalhos

em

simultaneidade com outras empresas.
▪

Aconselha-se também que qualquer pessoa que esteja no
estaleiro faça uso de EPI’s (botas e colete).

▪

De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 33.11.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º33.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 26 de Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os

resíduos

continuam

do

a

estaleiro,

amontoar

em

excesso, pelo que se pede para
que seja retirado mais vezes, uma
vez que estamos numa fase de
obra em que diariamente são
produzidos

muitos

resíduos.

Alerta-se também que há partes
da vedação do estaleiro que estão
em mau estado.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 26 de Novembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º33.10.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 26 Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Parte da circulação no estaleiro, junto ao
contentor da Retail Concept e da sala de
reuniões (acesso aos Wc e arrumos dos
trabalhadores) está parcialmente
obstruído, pelo que, em caso de
emergência, poderá pôr em causa a
circulação.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 26 de Novembro de 2018
COMENTÁRIO:
Foi retirado o amianto que estava
em obra, pelo que a circulação na
parte traseira do edifício principal
está

aberta.

Espera-se

de

momento, o levantamento da
suspensão de trabalhos no que diz
respeito ao amianto, por parte da
ACT.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 26 de Novembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º33.11.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 26 de Novembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

CONCLUSÃO

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, como se pode observar pelo
registo fotográfico efetuado, constata-se o seguinte:

▪

Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, embora haja
a ressalvar o facto de alguns trabalhadores não usarem colete
durante a obra, tendo já sidos avisados pela CSO.

▪

Aconselha-se também que qualquer pessoa que esteja no
estaleiro faça uso de EPI’s (botas e colete).

▪

De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO DIÁRIO N.º 37.12.2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º37.12.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 18 de Dezembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Os

resíduos

do

estaleiro,

continuam a amontoar-se, pelo que
se solicita, mais uma vez, para
evitar este tipo de situações, uma
vez

que

o

estaleiro

se

quer

organizado e limpo, de modo a
evitar acidentes.

FOTOGRAFIA N.º 01 DATA: 18 de Dezembro de 2018

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º37.12.2018
Identificação da OBRA:

DATA | 18 Dezembro de 2018

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Alguns trabalhadores continuam a não usar
colete, pelo que se pede que nas
formações aos mesmos, seja explicito que
o seu uso é obrigatório.

FOTOGRAFIA N.º 02
CONCLUSÃO

DATA: 18 de Dezembro de 2018

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, constata-se, como se pode
observar pelo registo fotográfico efetuado, o seguinte:

▪

Os trabalhos decorrem, a um ritmo bastante aceitável, embora haja
a ressalvar o facto de alguns trabalhadores não usarem EPI’s
durante a obra, tendo já sidos avisados pela CSO.

▪

Aconselha-se também que qualquer pessoa que esteja no
estaleiro faça uso de EPI’s (botas e colete).

▪

De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

CLIENTE

SONAE MC
OBRA

Loja CONTINENTE Modelo
LOCAL DA OBRA

CHAVES

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA
RELATÓRIO SEMANAL N.º 39.01.2019

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º39.01.2019
Identificação da OBRA:

DATA | 7 de janeiro 2019 a 11 de Janeiro de 2019

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

INTRODUÇÃO
Este relatório, aqui apresentado, corresponde aos serviços profissionais desenvolvidos, no presente
dia, para a obra mencionada em epígrafe, na atividade de CSO, em Fase de OBRA, tendo sido
detetadas as seguintes situações, que passamos a descrever.
DESCRIÇÃO GERAL
A obra em causa refere-se à remodelação da loja Continente MODELO, sita em Chaves e
compreende trabalhos que irão decorrer em período diurno e noturno.

REGISTO FOTOGRÁFICO

COMENTÁRIO:
Tem havido por parte da Entidade
Executante, um grande esforço
para que o estaleiro esteja limpo e
arrumado, como se pode ver pelas
fotografias in loco.

FOTOGRAFIA N.º 01

DATA: 7 de Janeiro 2019 a 11 de Janeiro 2019

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º39.01.2019
Identificação da OBRA:

DATA | 7 de Janeiro 2019 a 11 de Janeiro 2019

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
Alguns

trabalhadores

(reincidentes

diariamente) continuam a não usar colete,
pelo que se pede que nas formações aos
mesmos, seja explicito que o seu uso é
obrigatório.

FOTOGRAFIA N.º 02

DATA: 7 de Janeiro 2019 a 11 de Janeiro 2019

COMENTÁRIO:
Os trabalhadores da AJB (reincidentes
diariamente) continuam a não usar os
devidos EPI’s em obra, sendo uma prática
constante. Infelizmente nunca se teve
contacto com ninguém da segurança, para
que algo pudesse ser alterado.

FOTOGRAFIA N.º 03

DATA: 7 de Janeiro 2019 a 11 de Janeiro 2019

RAS-D
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA N.º39.01.2019
Identificação da OBRA:

DATA | 7 Janeiro a 11 Janeiro 2019

Local da OBRA

Remodelação de Espaço COMERCIAL | Loja CNT MDL | Chaves

Dono de Obra

SONAE MC

Fiscalização

SOPSEC | Eduardo BORGES

CSO Fase de OBRA

GreatSAFETY | Luís PARADA | lparada@greatsafety.pt | +351 911 770 000

COMENTÁRIO:
A colocação do separador
de gorduras, decorreu de
forma normal, pelo que em
termos de segurança, nada
há a apontar.

FOTOGRAFIA N.º 04

CONCLUSÃO

DATA: 7 Janeiro 2019 a 11 Janeiro 2019

Após visita à obra, mencionada em epígrafe, constata-se, como se pode
observar pelo registo fotográfico efetuado, o seguinte:

▪

Os trabalhos decorrem, a um ritmo lento, havendo a ressalvar o
facto de alguns trabalhadores não usarem EPI’s durante a obra,
tendo já sidos avisados pela CSO, pedindo este a colaboração das
entidades para que isto seja resolvido.

▪

Aconselha-se também que qualquer pessoa que esteja no
estaleiro faça uso de EPI’s (botas e colete).

▪

De uma forma em geral, as condições de segurança, no estaleiro,
estão garantidas.

