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II. Resumo 

A segurança e saúde no trabalho (SST) da construção é caracterizada como um dos grandes 

problemas deste setor. As grandes empresas demonstram melhorias progressivas, devido aos seus 

recursos disponíveis para desenvolver e implementar sistemas de gestão de segurança. Mas a SST 

nas pequenas e médias empresas (PME) do setor ainda têm um percurso a percorrer. 

Esta dissertação aborda a SST na construção baseando-se no Decreto-Lei 273/2003, que 

transpõe a Diretiva de Estaleiros: a cadeia de responsabilidades com enfoque no dono de obra, o 

conceito e os novos intervenientes na coordenação de segurança e os documentos de prevenção de 

riscos profissionais. Procede-se ao estudo da SST nas PME e na melhoria das condições de trabalho 

em obras de pequena dimensão.  

Foi escolhida a associação Just a Change (JaC) como caso de estudo, para elaborar e testar 

a aplicabilidade duma metodologia para gerir a SST em 32 obras de reabilitação de pequena dimensão 

(ORPD). Esta abrange a elaboração dum modelo de Plano de Segurança e Saúde (PSS), em função 

das especificidades de cada obra do JaC, a identificação dos vários condicionalismos e a apreciação 

dos riscos. Perante isto desenvolve-se um estudo comparativo de vários métodos de apreciação do 

risco para atingir o objetivo de “zero acidentes”. 

Este estudo inclui a implementação da metodologia em várias obras do JaC. Os resultados 

foram muito positivos, tendo-se reduzido o número de acidentes, registando-se até ao momento “zero 

acidentes”. Estima-se que a metodologia pode ser aplicada em PME do sector da construção que 

participem em ORPD. 

Palavras-chave: Segurança e Saúde no Trabalho; Decreto Lei 273/2003; Construção; 

Pequenas e Médias Empresas; Plano de Segurança e Saúde; Riscos. 
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III. Abstract 

The Occupational Safety and Health (OSH) in construction is characterized as one of the main 

issues within this sector. Large companies demonstrate progressive improvements due to their available 

resources to develop and implement safety management systems. However, the OSH among small and 

medium-sized enterprises (SME) in this industry is still far behind.  

This dissertation addresses OSH in construction based on Decree-Law 273/2003, which focus 

on: the responsibility chain with highlight on the client, the concept and the new parties in the safety 

coordination and the documents for the prevention of occupational risks. A study of OSH in SME and 

the improvement of working conditions in small construction sites is here carried out. 

Just a Change (JaC) was chosen as a case study to develop and test the applicability of a 

methodology to manage OSH in 32 small scale rehabilitation works. This includes the elaboration of a 

Safety and Health Plan (HSP) model, according to the specificities of each JaC project, the identification 

of several constraints and the risk assessment. Towards this, a comparative study of various risk 

assessment methods is carried out in order to achieve the objective of "zero accidents". 

This study includes the implementation of the methodology in several JaC works. The results 

were positive, with a reduction in the number of accidents, and so far, there have been "zero accidents". 

It is expected that the methodology can be applied to SME in the construction sector participating in 

small rehabilitation works. 

Keywords: Occupational Safety and Health; Decree Law 273/2003; Construction; Small and 

Medium-sized Enterprises; Health and Safety Plan; Risks. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

O elevado nível de sinistralidade laboral no setor da Construção é motivo de preocupação para 

a população em geral e para todos os intervenientes no ato de construir, sendo que o setor da 

construção apresenta os mais elevados indicadores de sinistralidade laboral comparativamente com o 

restante conjunto das atividades económicas.  

Para reduzir os riscos profissionais, o Decreto Lei (DL) 273/2003 introduziu o novo conceito de 

coordenação de segurança e saúde baseado numa nova cadeia de responsabilidades, novos 

documentos de segurança e saúde e novos intervenientes em matéria de segurança e saúde, sendo 

este documento a base da dissertação. 

Tendo em vista a minha participação como voluntária na associação Just a Change (JaC) e, 

como esta pretendia melhorar a gestão de segurança nas suas obras, foi elaborado um caso de estudo 

nesse âmbito.  

A associação tem como característica particular ser uma IPSS que gere obras de pequena e 

média dimensão, com serventes.  

1.2. Âmbito e objetivos da dissertação 

O objetivo principal desta dissertação é a elaboração e implementação de um modelo de plano 

de segurança e saúde no trabalho (PSS) que possa ser adaptado às especificidades das obras da 

associação JaC. Pretende-se que as obras do JaC tenham “zero acidentes”. 

Serão, então, identificadas as características típicas de uma obra do JaC, nomeadamente os 

condicionalismos, trabalhos mais significativos e os riscos que advêm dos mesmos.  

1.3. Metodologia e organização da dissertação 

Ao longo da dissertação procurou-se uma sequência lógica do modo como se organizavam os 

vários capítulos apresentados, demonstrado na Figura 1. A apresentação da segurança e saúde no 

trabalho (SST), com base no DL 273/2003, foi objetivo do Capítulo 2. Para além da análise teórica, fez-

se uma revisão bibliográfica, onde se estudava o estado atual da SST nas micro, pequenas e médias 

empresas (PME) – os seus riscos e as variadas soluções para os prevenir.  

No Capítulo 3 é feito um enquadramento quanto à associação JaC em estudo. 

O Capítulo 4 descreve o Sistema de gestão da SST elaborado para o JaC. Neste capítulo é 

ainda abordado a apreciação do risco. Foram avaliados vários métodos: método 3TRA-Con, método 

da matriz composta, método da matriz simples, método da matriz simples BS8800 e método WTF. Na 

descrição dos métodos foi adotado um sistema de cores para otimizar o processo de interpretação das 

escalas.  

A implementação da metodologia nas 32 pequenas obras de reabilitação, executadas ao longo 

do verão de 2019, e os seus resultados são depois detalhados no capítulo 5. Pôs-se em prática os 

temas referidos nos Capítulos anteriores, com a seleção de ferramentas, a sua implementação, a 
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identificação dos problemas de certas ferramentas e a proposta de solução a esses problemas. Para 

além disso são introduzidos os resultados da apreciação do risco. 

 

Figura 1 - Organização da dissertação 
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2. Revisão de Conhecimentos 

2.1. Estatísticas 

As condições de segurança no trabalho desenvolvido em estaleiros temporários ou móveis são 

frequentemente muito deficientes e estão na origem de um número preocupante de acidentes de 

trabalho graves e mortais [1].  

As estatísticas quanto aos acidentes de trabalho mortais, visível no Gráfico 1, ilustram a 

gravidade da sinistralidade laboral na construção no nosso país, que ronda os 30% dos acidentes de 

trabalho mortais [2], [3]. Este número é ainda mais preocupante para as PME. No Gráfico 2 é visível 

que mais de 80% dos acidentes de trabalho mortais acontecem neste tipo de empresas.  

Entenda-se como microempresa, uma empresa que emprega menos de 10 trabalhadores; 

como pequena empresa, uma empresa que emprega menos de 50 trabalhadores; como média 

empresa, uma empresa que emprega menos de 250 pessoas e como grande empresa, uma empresa 

que emprega 250 ou mais trabalhadores.  

2.2. Enquadramento legal e cadeia de responsabilidade1 

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais, a nova abordagem para a 

implementação e melhoria da segurança e saúde na construção, nomeadamente o DL 273/2003, veio 

melhorar as condições de segurança e saúde nos estaleiros e reduzir o número de acidentes e doenças 

profissionais relacionados com o trabalho na construção [1]. 

Na sequência da publicação da diretiva 89/391/CEE, que tinha o objetivo de promover a 

melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores de todos os setores de atividade privados e públicos, 

através de medidas adequadas – obrigações gerais das entidades patronais e dos trabalhadores 

visando a implementação de cuidados de proteção e de prevenção, que reduzam os riscos de acidentes 

de trabalho e as doenças profissionais, e o DL 441/91, que transpôs para o direito nacional as 

obrigações contidas na diretiva, foi publicada a Diretiva 92/57/CEE. Esta diretiva foi, por sua vez, 

transposta para o direito interno português dando origem ao DL 273/2003 [4]. 

O DL 273/2003 refere-se à segurança e saúde nos estaleiros temporários ou móveis, 

entendendo-se como tal os locais onde se efetuam trabalhos de construção, bem como os locais onde, 

durante a obra, se desenvolvem atividades de apoio direto à obra [4]. 

A DL 273/2003 introduz três novos princípios: nova cadeia de responsabilidades, dois novos 

intervenientes – Coordenador de Segurança em Projeto (CSP) e Coordenador de Segurança em Obra 

(CSO) – e três novos documentos de prevenção de riscos profissionais – Comunicação Prévia (CP), 

Plano de Segurança e Saúde (PSS) e Compilação Técnica da obra (CTO). Prevê-se ainda que o 

empreiteiro desenvolva o PSS elaborado na fase de projeto e elabore um PSS para a fase de execução. 

No caso de obras de pequena dimensão, o empreiteiro pode elaborar as designadas Fichas de 

Procedimento de Segurança (FPS) [1]. 

 
1 Este capítulo baseia-se em elementos de apoio aos alunos e apontamentos da disciplina de Qualidade, 
Segurança e Ambiente na Construção do Mestrado Integrado em Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico. 
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Na Figura 2 esquematiza-se os novos intervenientes e os novos documentos [4]. 

 

Figura 2 - Diretiva Estaleiros (Adaptado [4]) 
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A Diretiva de Estaleiros pretende assegurar, por um lado, a segurança e saúde dos 

trabalhadores do estaleiro durante a fase de execução e, por outro, a dos trabalhadores que intervirão 

na fase de manutenção [4]. 

Na segurança existem vários intervenientes onde cada um tem as responsabilidades, 

conhecimentos e nível de hierarquia. Estes intervenientes são compostos pelo Dono de Obra (DO), 

Entidade Executante (EE), trabalhadores independentes, subempreiteiros, CSP e CSO, entidades 

fiscalizadoras e os trabalhadores. 

Dono de Obra 

O DO  é a entidade por conta de quem a obra é realizada, ou o concessionário relativamente à 

obra executada com base em contrato de concessão de obra pública [1]. 

A nova cadeia de responsabilidades, segundo o DL 273/2003, dá um grande enfoque no Dono 

de Obra, sendo que grande parte documentos de prevenção de risco devem ser elaborados ou 

mandados elaborar e devem ser aprovados por este. 

Segundo o artigo 17º do DL 273/2003, o DO deve [1]:  

• Nomear os coordenadores de segurança em projeto e em obra; 

• Elaborar ou mandar elaborar o PSS para garantir a segurança e saúde de todos os 

intervenientes no estaleiro e assegurar a sua divulgação;  

• Aprovar o desenvolvimento e as alterações do PSS para a execução da obra; 

• Comunicar previamente a abertura do estaleiro à ACT; 

• Entregar a EE uma cópia da CP e as respetivas atualizações; 

• Elaborar ou mandar elaborar a CTO; 

• Se intervirem em simultâneo no estaleiro duas ou mais EE, designar a que deve tomar 

as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas 

autorizadas; 

• Assegurar o cumprimento das regras de gestão e organização geral do estaleiro a 

incluir no PSS em projeto. 

Diretor de Fiscalização de Obra 

Fiscal da obra é a pessoa singular ou coletiva que exerce, por conta do dono de obra, a 

fiscalização da execução da obra [1]. 

Este deve assegurar a verificação da execução da obra em conformidade com o projeto de 

execução e, quando aplicável, o cumprimento das condições da licença ou da comunicação prévia, 

bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e ainda o desempenho das 

competências previstas no Código dos Contratos Públicos, em sede de obra pública [5]. 
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Diretor de Obra 

O diretor de obra é o técnico habilitado a quem incumbe assegurar a execução da obra, 

cumprindo o projeto de execução e, quando aplicável, as condições da licença ou comunicação prévia, 

bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor [5]. 

Entidade Executante 

A EE é a pessoa singular ou coletiva que executa a totalidade ou parte da obra, de acordo com 

o projeto aprovado e as disposições legais ou regulamentares aplicáveis [1].  

Pode ser, simultaneamente, o DO, ou outra pessoa autorizada a exercer a atividade de 

empreiteiro de obras públicas ou de industrial de construção civil, que esteja obrigada mediante contrato 

de empreitada com aquele a executar a totalidade ou parte da obra [1]. 

Este deve desenvolver e especificar o PSS para a fase da execução da obra. Só após a 

aprovação do PSS pelo DO, é que a EE poderá iniciar a implantação do estaleiro. 

Representante dos Trabalhadores 

O representante dos trabalhadores é a pessoa eleita pelos trabalhadores, que exerce as 

funções de representação dos trabalhadores nos domínios da segurança, higiene e saúde no trabalho 

[1]. 

Subempreiteiro 

O subempreiteiro é a pessoa singular ou coletiva autorizada a exercer a atividade de 

empreiteiro de obras públicas ou de industrial de construção civil que executa parte da obra mediante 

contrato com a entidade executante [1]. 

Este pode sugerir à EE soluções alternativas às previstas no PSS em projeto, desde que não 

diminuam os níveis de segurança e sejam devidamente justificadas. Deve, também, cumprir o PSS 

para a execução da obra [1]. 

Trabalhador Independente 

O trabalhador independente é a pessoa singular que efetua pessoalmente uma atividade 

profissional, não vinculada por contrato de trabalho, para realizar uma parte da obra a que se obrigou 

perante o DO ou a EE [1]. 

Este deve cumprir o PSS para a execução da obra. 

2.3. Coordenação de segurança 

Um dos princípios do DL 273/2003 é assegurar a coordenação de segurança e saúde na fase 

de projeto e na fase de execução dos trabalhos. Essa coordenação é assegurada pelo CSP na fase de 

projeto e pelo CSO na fase de execução dos trabalhos. 
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A exigibilidade de nomeação dos CSP e CSO pode-se encontrar na Figura 3 [6]. 

As obrigações do CSP baseiam-se na aplicação dos princípios gerais de prevenção e na 

elaboração de um PSS e de uma CTO.  

O CSP deve (Artigo 19º) [1]: 

• Assegurar que os autores do projeto tenham em atenção os princípios gerais do projeto 

da obra; 

• Colaborar com o DO na preparação do processo de negociação da empreitada e de 

outros atos preparatórios da execução da obra, na parte respeitante à SST; 

• Elaborar o plano de segurança e saúde em projeto ou, se o mesmo for elaborado por 

outra pessoa designada pelo DO, proceder à sua validação técnica; 

• Iniciar a organização da CTO da obra e completá-la nas situações em que não haja 

CSO; 

• Informar o DO sobre as responsabilidades deste no âmbito do presente diploma. 

As obrigações do CSO baseiam-se na aplicação dos mesmos princípios de prevenção de riscos 

profissionais (agora visando a construção propriamente dita) e na implementação das medidas ou 

regras previstas no PSS e na CTO. 

O CSO deve (Artigo 19º) [1]: 

• Apoiar o DO na elaboração e atualização da comunicação prévia;  

• Apreciar o desenvolvimento e as alterações do PSS para a execução da obra e, sendo 

caso disso, propor à EE as alterações adequadas com vista à sua validação técnica; 

• Analisar a adequabilidade das FPS e, sendo caso disso, propor à EE 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 PSS, bem como das outras obrigações da EE, 

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 

• DO nomeia CSP
Projeto da obra 

elaborado por mais 
de um sujeito

• DO nomeia CSP

• DO nomeia CSO

Intervenção 
prevista por mais 
de uma empresa

Figura 3 - Exigibilidade de nomeação dos CSP e CSO (Adaptado [6]) 
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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 

tenham influência na SST; 

• 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 saúde no livro de 

obra, nos termos de regime jurídico aplicável ou, na sua falta, de acordo com um 

sistema de registos apropriado que deve ser estabelecido para a obra; 

• Assegurar que a EE tome as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro seja 

reservado a pessoas autorizadas; 

• Informar regularmente o DO sobre o resultado da avaliação da segurança e saúde 

existente no estaleiro; 

• Informar o DO sobre as responsabilidades deste no âmbito do presente diploma; 

• Analisar as causas de acidentes graves que ocorram o estaleiro; 

• Integrar na CTO da obra os elementos decorrentes da execução dos trabalhos que 

dela não constem. 

2.4. Documentos de Prevenção de Riscos Profissionais  

No que toca aos documentos de prevenção de riscos profissionais, importa referir que o 

principal objetivo da CP consiste em informar as entidades competentes (ACT) que um dado estaleiro 

vai iniciar-se, e inclui um conjunto de informações que a legislação especifica. No que respeita ao PSS 

e à CTO, tratam-se ambos de documentos que possuem objetivos idênticos embora em momentos 

diferentes. O primeiro pretende avaliar os riscos e prever as respetivas medidas preventivas para a 

fase de execução. O segundo pretende avaliar os riscos e prever as respetivas medidas preventivas, 

decorrentes das intervenções posteriores à conclusão da obra. 

Apresenta-se, na Figura 4, um resumo da exigibilidade dos documentos de prevenção [6]. 

  

Prazo total > 30 dias 
+ 

> 20 trabalhadores 

Nº trabalhadores x dia 

> 500Hdia 

DO elabora e 

envia CP 

DO elabora ou 

manda elaborar PSS 

Projeto obrigatório? 

Riscos especiais? 

EE elabora 

FPS 
S 

N 

DO elabora ou manda 

elaborar CTO 

Figura 4 - Exigibilidade dos documentos de prevenção de riscos profissionais (Adaptado [6])  
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2.4.1.  Comunicação Prévia 

A sua elaboração é da responsabilidade do DO, sendo o CSO quem o irá assessorar na 

elaboração e atualização do mesmo [1]. 

O DO deve comunicar previamente a abertura do estaleiro quando for previsível que a 

execução da obra envolva uma das seguintes situações (Artigo 15º) [1]: 

• Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilização simultânea de 

mais de 20 trabalhadores; 

• Um total de mais de 500 Hdia de trabalho, correspondente ao somatório dos dias de 

trabalho prestado por cada um dos trabalhadores. 

A CP deve ser acompanhada da declaração do autor ou autores do projeto e do CSP, 

identificando a obra e das declarações da EE, do CSO, do fiscal ou fiscais da obra, do diretor técnico 

da empreitada, do representante da EE e do responsável pela direção técnica da obra, identificando o 

estaleiro e as datas previstas para início e termo dos trabalhos [1]. 

2.4.2.  Plano de Segurança e Saúde 

O PSS é um documento que deve reunir todas as informações e indicações relevantes em 

matéria de segurança e saúde que se mostrem necessárias para reduzir o risco de ocorrência de 

acidentes de trabalho e de doenças profissionais nos estaleiros [4].  

Neste plano devem prever-se medidas de prevenção, destinadas a minimizar o fator risco, e 

de proteção, destinadas a atenuar os efeitos devidos aos acidentes [4].  

O PSS poderá ser estruturada da seguinte forma [4]: 

1. Introdução 

2. Memória Descritiva 

3. Caracterização da Empreitada 

4. Ações para a Prevenção de riscos 

5. Monitorização e Acompanhamento 

É de ressalvar que, para não haver repetição de documentos, o PSS deve apenas referenciar 

documentos já existentes [4]. 

O PSS é um documento evolutivo que deverá estar em permanente atualização, desde a 

preparação, durante a conceção geral do empreendimento, até à receção definitiva do empreendimento 

[4].    

O PSS é obrigatório em todas as obras que exijam CP ou em obras sujeitas a projeto e que 

tenham trabalhos com riscos especiais, devendo ser incluído no conjunto de elementos que servem de 

base ao concurso da empreitada e, posteriormente, deve ficar anexo ao contrato de empreitada de 

obras públicas. Caso se trate de trabalhos em que não seja obrigatório o PSS, mas que impliquem 

riscos especiais, a EE deve elaborar FPS [1]. 
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A EE deve desenvolver e especificar o PSS em projeto de modo a complementar as medidas 

previstas, tendo em conta (Artigo 11º) [1]: 

• As definições do projeto e outros elementos que sejam relevantes para a segurança e 

saúde dos trabalhadores durante a execução da obra; 

• As atividades simultâneas ou incompatíveis que decorram no estaleiro ou na sua 

proximidade; 

• Os processos e métodos construtivos, incluindo os que exijam uma planificação 

detalhada das medidas de segurança; 

• Os equipamentos, materiais e produtos a utilizar; 

• A programação dos trabalhos, a intervenção de subempreiteiros e trabalhadores 

independentes; 

• As medidas específicas respeitantes a riscos especiais; 

• O projeto de estaleiro, incluindo os acessos, as circulações, a movimentação de 

cargas, o armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as instalações fixas 

e demais apoios à produção, as redes técnicas provisórias, a evacuação de resíduos, 

a sinalização e as instalações sociais; 

• A informação e formação dos trabalhadores; 

• O sistema de emergência, incluindo as medidas de prevenção, controlo e combate a 

incêndios, de socorro e evacuação de trabalhadores. 

O desenvolvimento e as alterações do PSS devem ser validados pelo CSO e aprovados pelo 

DO. Este deve dar conhecimento por escrito da aprovação do PSS à EE, que depois deverá informar 

aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, antes da respetiva intervenção no estaleiro. Só 

após a aprovação do DO é que o prazo de execução começa a correr [1]. 

2.4.3.  Fichas de Procedimentos de Segurança 

A execução de obras para as quais não é exigível a apresentação de PSS, mas os trabalhos a 

executar implicam riscos especiais, a EE deve elaborar FPS. Estes são designados de PSS 

simplificados [1].  

Salvo raras exceções, pode-se considerar que todas as obras incluem riscos especiais, sendo 

estes (Artigo 7º) [1]: 

• Trabalhos que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, de afundamento o 

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; 

• Trabalhos que exponham os trabalhadores a riscos químicos ou biológicos suscetíveis 

de causar doenças profissionais; 

• Trabalhos que exponham os trabalhadores a radiações ionizantes, quando for 

obrigatória a designação de zonas controladas ou vigiadas; 

• Trabalhos na proximidade de cabos elétricos de alta tensão; 
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• Trabalhos que impliquem risco de afogamento; 

• Trabalhos em poços, túneis ou galerias; 

• Trabalhos de mergulho com aparelhagem; 

• Trabalhos em caixotões de ar comprimido; 

• Trabalhos que impliquem a utilização de explosivos; 

• Trabalhos de montagem ou desmontagem de elementos pré-fabricados pesados; 

• Trabalhos que o DO, o autor do projeto, o CSP ou o CSO considere suscetíveis de 

constituir risco grave para a segurança e saúde dos trabalhadores. 

O CSO ou o DO deve analisar a adequabilidade das FPS, caso exista. A EE só pode iniciar a 

implantação do estaleiro quando dispuser das FPS, que o DO deve assegurar [1]. 

2.4.4.  Compilação Técnica 

A CTO é constituída por todos os elementos relevantes em matéria de segurança e saúde, 

tendo em vista as intervenções posteriores à conclusão das obras. Pretende-se, então, avaliar os riscos 

e determinar as respetivas medidas preventivas nas intervenções de manutenção e de demolição no 

final da vida útil dessas obras [6]. 

A CTO poderá ser estruturada da seguinte forma [4]: 

1. Introdução 

2. Memória Descritiva 

3. Caracterização da Obra 

4. Ações para a Prevenção de Riscos 

O desenvolvimento deste documento deve ser iniciado na fase de projeto e ser complementado 

e atualizado durante a fase de construção e durante a fase de utilização da obra, caso haja alguma 

alteração [4]. 

A CTO deve ser entregue pelo CSO ao DO no final da obra, competindo a este mantê-lo e 

atualizá-lo durante a vida útil dessa obra [6]. 

2.5. Enquadramento normativo 

2.5.1.  ISO 45001:2018 

A  nova norma ISO 45001:2018 sobre sistema de gestão da SST – exigências e linhas diretrizes 

para a sua utilização – tem como objetivo contribuir para a redução de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais no âmbito do sistema de gestão da SST [7]. 

Esta norma permite que uma organização utilize a abordagem por processos, combinada com 

o ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA) e o pensamento baseado em risco [7]. 

A ISO 45001:2018 refere que o grande foco, ou seja, a parte interessada desta são os 

trabalhadores. Esta refere que a responsabilização deve ser da gestão de topo e impulsiona a 

participação e consulta dos trabalhadores na gestão da SST. A ISO 45001:2018 incita também a 
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informação e comunicação interna e externa, de modo a que todos os intervenientes sejam informados 

de todas as decisões sobre a gestão da SST [7]. 

No capítulo da operacionalização a ISO 45001:2018 aborda a eliminação de perigos e a 

redução de riscos, incita a uma gestão de mudança e a uma preparação e resposta a emergências [7].  

A ISO 45001:2018 passa por uma melhoria contínua para atender às necessidades de 

organizações cujo contexto está em constante mudança [7]. 

2.5.2.  ISO 31000:2018 

A ISO 31000:2018 define a gestão do risco como um conjunto de atividades coordenadas para 

dirigir e controlar uma organização em termos do risco, devendo ser encarada como uma forma de 

preparação antecipada para possíveis acontecimentos e não como uma forma de resposta à medida 

que ocorram [8].  

A gestão do risco permite avaliar, resumidamente e de uma forma global, a prestação da 

organização quanto às melhorias conseguidas na SST, demonstra se os objetivos estão a ser 

alcançados e facilita a comunicação com as várias partes interessadas, dentro e fora da organização 

[8]. 

2.6. Estudos sobre Segurança no Trabalho em obras de Pequena e Média Dimensão 

A indústria da construção sempre foi considerada como uma das mais perigosas do setor 

industrial. As grandes empresas já demonstram uma boa performance de segurança, por causa dos 

seus recursos e a vantagem de desenvolver e implementar sistemas de gestão de segurança. Mas a 

segurança nas PME ainda está muito longe de as alcançar e esta questão é essencial, pois grande 

parte das organizações de construção são deste tipo [9].  

A grande característica da gestão de segurança nas PME é o uso da comunicação oral em vez 

da escrita, dependendo, portanto dos contactos pessoais [10].  

Há grandes evidências que, quem trabalha nas PME, está mais exposto a situações de perigo 

e sofrem mais acidentes de trabalho e doenças que as grandes empresas [10]. As consequências 

diretas e indiretas nos acidentes e doenças de trabalho envolvem mortes, perda de anos de trabalho, 

custos de compensação, perda de produtividade, tratamento médico e de reabilitação. Estes problemas 

são mais sentidos nas PME [11]. 

O melhoramento do desempenho da segurança no trabalho neste setor não pode ser feito 

isoladamente. O governo, o DO e as grandes empresas têm um papel importante para alterar as 

normas e a cultura da indústria, para que as PME sejam apoiadas no esforço de melhoria da sua 

segurança [9]. 

Apesar de muitas PME portuguesas afetas à construção terem a certificação da NP 4397:2008, 

que é uma adaptação da OHSAS 18001 e que trata dos sistemas de gestão de SST, percebe-se que 

ainda há um longo caminho a percorrer quanto à melhoria da segurança, tendo em conta que é o setor 

com maior número de mortes em Portugal [12].  
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A criação e a manutenção de um ambiente de trabalho seguro asseguram um aumento dos 

níveis de saúde nos trabalhadores, protege-os de acidentes, doenças ou desconforto no trabalho e 

aumenta a eficiência do trabalho e a perceção do ambiente de trabalho dos trabalhadores [13]. 

Apesar da necessidade de melhorar a segurança nas PME, existem poucas pesquisas quanto 

a este assunto [10]. 

Grande parte das PME de construção não estão familiarizadas com os conceitos e métodos de 

avaliação de risco. As PME em particular têm uma dificuldade acrescida no que toca a encontrar 

pessoal qualificado ou tempo para desenvolver a avaliação do risco [14]. 

É de grande importância facilitar a avaliação do risco nas empresas de construção porque esta 

é a base das práticas de segurança [15]. As medidas certas só podem ser medidas ao encontrar os 

perigos e respetivos riscos [14]. 

A avaliação de desempenho da SST é o processo de quantificar a eficácia das ações tomadas 

contra os riscos. Existem dois tipos de avaliação de performance: a reativa e a proativa [16].  

A avaliação reativa é simples, barata e fácil de interpretar [16]. Esta mostra uma análise atual 

do desempenho da empresa [17]. Contudo uma avaliação somente baseada neste método fica um 

pouco aquém quanto às melhorias ou deteriorações a curto prazo [16], [18]. Este, também, só 

providencia informações quanto ao desempenho anterior e não dá uma vista atual ou alguma 

antecipação do desempenho [19]. Além disso deve-se considerar o efeito shotgun dos indicadores, ou 

seja, o método não informa que operações devem ser melhoradas na questão da SST [20].  

A avaliação proativa é uma medida do progresso alcançado, dando prioridade a medidas 

preventivas específicas [18]. Um exemplo seria a frequência de inspeções. Este tipo de indicador foca-

se nas ações preventivas em utilização e nas que devem ser implementadas. Este método tem uma 

grande influência no comportamento dos trabalhadores, por exemplo na melhor aplicação do plano das 

ações preventivas [16], [21]. Todavia esta avaliação tem informação muito específica. A frequência das 

inspeções não fornece nenhuma informação quanto a qualidade da inspeção [17]. Os indicadores para 

a avaliação do progresso não são fáceis de medir – é necessário treinar e explicar o pessoal para o 

seu uso [18]. A relação entre este tipo de indicador e os números de acidentes é desconhecido [22]. 

Por exemplo não é conhecido quantas vezes devem ser feitas inspeções para resultar num certo nível 

de desempenho da SST [17].  

As vantagens e desvantagens de cada indicador mostra que estes não devem ser usados em 

separado [23]. Para obter uma completa avaliação, ambos devem ser usados simultaneamente [17].  

A avaliação do desempenho da SST pode apoiar-se na gestão de risco. Para melhorar este 

desempenho deve-se adotar uma estratégia de melhoria contínua. Uma empresa que queira esta 

melhoria, não deve só aplicar estas medidas, mas também deve assegurar que estas medidas são 

efetivas, eficientes e que providenciem meios de monitorização da SST. Isso é indispensável para uma 

empresa avaliar a performance da SST periodicamente [24].  
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O empregador e os especialistas em segurança têm a responsabilidade de encontrar os perigos 

existentes no trabalho. Se os perigos não poderem ser eliminados, tem de se avaliar os possíveis 

efeitos de segurança e saúde, determinar a prioridade quanto à gestão da segurança e ter medidas 

necessárias para evitar possíveis acidentes e doenças. A avaliação de risco deve ser executada 

durante a fase de projetos, porque é possível identificar os potenciais problemas de segurança e tomar 

logo medidas [14].  

Vários artigos abordam as barreiras que impedem a melhoria da SST nas PME. Muitas das 

barreiras têm a ver com o custo, tempo e falta de consciência e preocupação na segurança [25].  Estas 

barreiras são concentradas na fase de projeto e implementação e a frequência das barreiras aumenta 

com o tamanho das micro para as pequenas empresas, que depois decresce das pequenas às médias-

grandes empresas [11]. 

A razão mais afeta a uma boa prática de SST é o custo, por exemplo a compra de EPI’s e o 

empregar pessoal especializado na segurança provoca custos adicionais de projeto [25]. A fragilidade 

financial e a instabilidade das PME podem impedir a uma melhoria das boas práticas da SST [26]. A 

sobrevivência financeira é a prioridade das PME, enquanto que a SST tem baixa prioridade por causa 

dos recursos limitados [25]. Os benefícios financeiros do investimento na SST não são óbvios a curto 

prazo, tornando-o menos atrativo às PME [27]. A competitividade e o facto de se premiar as empresas 

com um orçamento mais baixo em muitos países, faz com que os empreiteiros tenham propostas com 

valores baixos, cortando alguns custos que podem afetar a segurança [25]. Esta estratégia pode 

aumentar os riscos de segurança por causa da pressão económica e a intensa competição penaliza as 

organizações que tentam implementar a segurança, aumentando, por isso, o preço final [28]. 

Prazos apertados são outra barreira da gestão da SST. O problema da pressão piora com a 

falta de detalhe de projeto, planeamento inadequado, a suspensão de trabalhos devido ao mau tempo 

e erros nas datas de entrega [29]. A subcontratação é geralmente um sistema de pagamento por 

resultados – pagamento baseado no trabalho já feito – em vez do tempo passado em obra. Os retornos 

aumentam quando as tarefas são completadas no menor tempo possível, levando aos subempreiteiros 

a trabalhar durante horas excessivas ou a contornar as regras de segurança  [28]. Trabalhar durante 

horas excessivas aumenta a fadiga, o que resulta na baixa concentração e tomada de decisão, o que 

aumenta o risco de acidentes [30]. 

Devido ao custo e à pressão de tempo de projeto, existe uma falta de formação de SST, o que 

aumenta significativamente os riscos. As formações são frequentemente mal estruturadas nas PME 

que experienciam um baixo desempenho na SST [25].  

A falta de consciência e preocupação na segurança é também um problema que afeta o 

desempenho da SST. As PME não sentem necessidade de se focar na gestão de SST. Em vez disso, 

frequentemente acreditam que o controlo do risco é responsabilidade dos trabalhadores [31]. Estes 

acham o seu trabalho repetitivo e simples e tendem a subestimar os riscos de segurança e acreditam 

que esses riscos fazem parte do trabalho [27]. Essa condição piora devido à falta de formação de 

segurança, porque é vista como cara e desnecessária. Isso cria dificuldades para reconhecer e evitar 



15 
 

riscos no trabalho. Os DO de pequenas organizações tendem a focar-se em ter o trabalho feito o mais 

rápido e o mais barato possível e as empresas continuam a focar-se nos objetivos tradicionais: tempo 

e dinheiro [9].  

Uma perceção errada ou o menosprezar dos riscos mete os indivíduos em ambientes 

inseguros. Muitos trabalhadores têm excesso de confiança devido à experiência em trabalhos 

anteriores, contribuindo à teoria que não precisam de formação de segurança [32]. Essa relutância em 

receber aconselhamento reduz a eficiência da formação de segurança. Algumas empresas tendem a 

subestimar e a trivializar os riscos. Estes acreditam que o risco faz parte do trabalho e que os 

empregados não estão em grande perigo porque os problemas raramente acontecem [27]. Então, para 

atingirem a excelência no desempenho da segurança, é preciso alertar quanto à perceção do risco do 

empregador e do trabalhador, dado que isto afeta o comportamento de risco e a probabilidade da 

existência de acidentes e doenças no trabalho [33]. As chefias das PME têm a perceção que os 

regulamentos são muito excessivos e complexos, fazendo com que estas não implementem os 

regulamentos [25]. 

As barreiras foram divididas em três variáveis e 8 sub-variáveis. De acordo com o conceito do 

círculo vicioso [34], existe uma inter-relação entre as sub-variáveis, representado na Figura 5 [25]. 

 

Segundo Wong [25], das três categorias de barreiras, destaca-se a falta de consciência e 

preocupação com a segurança, como a barreira mais significativa para a boa prática da SST nas PME. 

Esta é seguida pela barreira financeira e a menos significativa é a barreira temporal [25]. 

As melhorias da SST serão manifestadas na implementação de medidas preventivas que vão 

reduzir acidentes a pequeno e médio prazo [17]. 

Falta de consciência e preocupação com a 
segurança

- Natureza fragmentada da indústria da construção

- Perceção errada ou subestimação do risco

- Onerosidade e legislação variada

Barreira temporal

- Formações longas

- Prazos apertados para o projeto

Barreira financeira

- Falta de especialistas ou recursos

- Falta de benefícios financeiros na SST

- Falta de poder contratual

Figura 5 - Inter-relação proposta entre as variáveis (Adaptado [25]) 



16 
 

As estratégias para melhorar a segurança passam por alterar a cultura necessária para as 

melhorias de segurança por parte do DO. Estes decidem o orçamento, os objetivos do projeto, os 

prazos e os critérios de desempenho, que podem suportar a implementação da segurança [9]. O DO 

deveria reconhecer que a segurança complementa a qualidade e os prazos, que irá reduzir o custo da 

construção [35]. 

Outra estratégia passa por reforçar os regulamentos de segurança. O governo deveria arranjar 

uma maneira de monitorizar efetivamente e melhorar os regulamentos de segurança [36]. Sem controlo 

adequado, as PME que se esforçam para seguir os regulamentos de segurança, estão sempre em 

desvantagem porque o custo operacional será mais caro. O governo poderia seguir as seguintes 

medidas de modo a melhorar os regulamentos de segurança [9]: 

• Aumentar as inspeções. Há uma tendência que os inspetores preferem visitar grandes 

projetos. Apesar de compreensível, projetos pequenos não devem ser completamente 

ignorados. Estas inspeções não devem só focar-se no que está errado, mas também 

deve dar a oportunidade de as PME melhorarem as práticas de segurança; 

• Ligar o desempenho de segurança ao sistema de licenças das organizações de 

construção; 

• Redução de taxas e outros incentivos para aqueles que demonstrem uma boa 

performance de segurança; 

 As grandes empresas também deveriam colaborar juntamente com o governo e as PME para 

desenvolver listas de controlo e ferramentas para medir o desempenho de segurança nas obras 

periodicamente. É também importante para as grandes empresas deixarem que as PME tenham custos 

extra com a segurança aquando da decisão dos subempreiteiros. Além disso, obras públicas deviam 

incluir a segurança como um critério na procura de empreiteiros [9]. 

Por último os preços das formações constituem uma grande barreira para as PME, devido à 

capacidade financeira limitada. Seria recomendável haver formações gratuitas ou incentivos de 

formação às PME que se qualificassem a receber esta ajuda. É, também, importante verificar se 

surtiram efeitos das formações, pois estas costumam ser ignoradas [9].   

Para alcançar a excelência na prevenção, a segurança tem de ser integrada em todas as 

decisões e ações da organização. O foco da prevenção tem de ser mais organizacional e estratégico 

que material, sabendo a importância do papel humano nos acidentes de trabalho [37]. Vários elementos 

favorecem esta implementação e as melhorias [17]: 

• Comprometimento da gestão de topo para a SST; 

• Controlo dos riscos: identificação dos riscos, análise do risco, controlo do risco, 

operacionalização e monitorização das medidas corretivas adotadas; 

• Treinar a equipa para as boas práticas a adotar em ambiente de trabalho; 
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• Liderança é identificada como um elemento importante para a melhoria da SST: 

favorecer a participação dos trabalhadores e ser comunicativo e atento as 

preocupações dos trabalhadores; 

• Comportamento seguro – regras de segurança e participação na identificação e 

eliminação dos perigos; 

• Considerar a prevenção como uma melhoria contínua. 

Para a gestão de segurança ser efetiva nas PME é necessário que esta seja simples, com 

preço acessíveis e que venha ao encontro das necessidades dos trabalhadores [36], [38]. 
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3. Caso de estudo: obras da Associação Just a Change 

O Just a Change é uma associação sem fins lucrativos, que tem como missão reabilitar casas 

de pessoas em situação de pobreza habitacional em Portugal através de voluntários, maioritariamente 

universitários.  

Em Portugal existem mais de 25700 famílias em situação habitacional insatisfatória [39], isto é, 

casas em mau estado de conservação, falta de condições de infraestrutura, falta de condições de 

salubridade, falta de condições de higiene e falta de condições de conforto. É nestas casas que o JaC 

centra o seu trabalho. 

Existem 4 programas onde é possível fazer essa reabilitação [40]: 

• Turn Up: Nas cidades de Lisboa e Porto, durante o semestre académico, os voluntários 

do Just a Change trabalham de duas em duas semanas por turnos de 4 horas, em 

equipas de 5 pessoas; 

• Camp In: Nos meses de Verão os Campos Just a Change de 12 dias espalham-se pelo 

país e geram impacto social nas comunidades locais; 

• Keep Up: Durante as férias académicas as obras em Lisboa e no Porto continuam, em 

formato bootcamp semanal; 

• All In: Um dia, intenso, de voluntariado corporativo em que as empresas se juntam ao 

JaC para reabilitar uma casa ou instituição, envolvendo os seus colaboradores para 

também gerarem impacto social. 

Estes programas dividem-se em 4 fases: 

• Sinalizar: mobilizar agentes locais para sinalizar casos de pobreza habitacional e 

selecionar os casos que serão alvo de intervenção 

• Mobilizar: mobilizar voluntários, portugueses e internacionais, para além de empresas, 

municípios e instituições sociais. Estes voluntários encaram o trabalho nas habitações 

como uma missão, preocupando-se não só com o processo de reabilitação, mas 

também, em estabelecer laços de amizade com quem é ajudado. Mobilizar, também, 

a comunidade envolvente para maximizar a utilização de recursos locais, tornando a 

solução mais eficiente e promovendo a economia local. 

• Reabilitar: articular todos os agentes locais envolvidos de forma a maximizar a coesão 

social. A solução é eficaz, por aproximar a comunidade envolvente ao beneficiário, 

potenciando a criação de pontes e laços. Tudo isto promove a (re)integração da pessoa 

ou família carenciada: olhar para o beneficiário como parte da solução, envolvendo-o 

e fazendo-o parte do processo de reabilitação da casa. 

• Acompanhar: garantir que a mudança operada pela obra não desapareça, promovendo 

o envolvimento de outros agentes locais, vocacionados para o acompanhamento de 

outras problemáticas sociais.  



20 
 

O JaC existe desde 2010 e, desde então, já foram reabilitadas mais de 190 casas, 8 anexos 

agrícolas e 62 instituições, ajudando mais de 3300 pessoas e mobilizando mais de 4000 voluntários. 

Para o ano de 2019, o JaC queria elevar os padrões de segurança nas obras de forma a reduzir 

ao máximo o risco de acidente e reforçar a resposta de forma a mitigar as consequências de eventuais 

acidentes. 

Quanto à estrutura da associação JaC e a nível mais operacional, a estrutura divide-se em 

duas frentes: Camp In (campos) e Turn Up (cidade), esta divide-se segundo a Figura 6.  

No campo o Diretor é o grande responsável, devendo ser um líder e um exemplo para a sua 

equipa e para todos os voluntários. Este é também o responsável pela gestão de segurança com apoio 

do Adjunto. O adjunto é o braço direito do Diretor, sendo que este tem um contacto mais direto com as 

obras e com os coordenadores. O Livre é a pessoa responsável pela logística de materiais e 

equipamentos. Na cidade o Gestor da Cidade tem a responsabilidade que o Diretor, o Adjunto e o Livre 

têm nos campos. Os Coordenadores são responsáveis pela equipa de voluntários em obra e 

asseguram o cumprimento do planeamento da obra juntamente com o Técnico de Obra.   

 

 

 

  

Figura 6 - Organograma da associação JaC (esquerda) e dos programas Camp In (centro) e do Turn Up (direita) 
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4. Sistema SST no JaC 

Para desenvolver os documentos de prevenção de riscos profissionais, é preciso saber quais 

são necessários para as obras do JaC. Segundo o capítulo 2.4 existem algumas regras que devem ser 

seguidas quanto a sua elaboração.  

4.1. Cadeia de responsabilidades 

Na segurança existem vários intervenientes onde cada um tem as responsabilidades, 

conhecimentos e nível de hierarquia, descritos no capítulo 2.2.  

No caso das obras do JaC o DO é o dono da casa, que pedem auxílio a agentes locais, que 

depois informam a associação JaC. A EE é a própria associação JaC, que nos campos têm apoio de  

trabalhadores independentes – nomeados de técnicos de obra. Segundo a Figura 3, o CSP e o CSO 

são nomeados pelo DO, caso o projeto seja elaborado por mais de um sujeito – que não existe – e se 

a intervenção for prevista por mais de uma empresa – que neste caso é só o JaC – por isso não é 

necessário a nomeação dos CSP e CSO. 

4.2. Exigibilidade dos documentos de prevenção de riscos profissionais 

No caso da CP, apesar do prazo total das obras ser, maioritariamente, superior a 30 dias, estas 

envolvem, em média, 8 trabalhadores em utilização simultânea. Quanto ao somatório dos dias de 

trabalho prestado por cada um dos trabalhadores, no caso mais extremo dos Camp In, cada trabalhador 

trabalha 10 dias, sendo que o máximo de trabalhadores numa obra é de 14 pessoas, dando um total 

de 140Hdia, o que é inferior aos 500Hdia. Segundo o esquema das obras do JaC, comparando com a 

Figura 4, não é tipicamente necessário elaborar a CP, como indicado na Figura 7. Esta exigibilidade 

está detalhada para cada obra reabilitada nos campos deste ano nas Tabela 1 e Tabela 2.  

Tabela 1 - Exigibilidade da CP nas obras dos Camp In de 2019 no JaC 

Campo Casa 
Duração 

(dias) 
Nº trabalhadores 

(H) 
Nº trabalhadores x dias de trabalho 

(Hdia) 
Exigibilidade da 

CP 

A A.1 10 11 110 Não 

A.2 10 10 100 Não 

A.3 10 10 100 Não 

A.4 10 11 110 Não 

A.5 10 7 70 Não 

B B.1 10 10 100 Não 

B.2 10 10 100 Não 

B.3 10 6 60 Não 

B.4 10 6 60 Não 

 

Duração 

> 30 dias 

Nº trabalhadores 

6-15 trabalhadores 

Nº trabalhadores x dias de trabalho 

14H x 10 dias = 140Hdia 

(caso extremo Camp In 2019) 

Não é necessário 

elaborar CP 

Figura 7 - Exigibilidade da CP nas obras do JaC 
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Tabela 2 - Exigibilidade da CP nas obras dos Camp In de 2019 no JaC (continuação) 

Campo Casa 
Duração 

(dias) 
Nº trabalhadores 

(H) 
Nº trabalhadores x dias de trabalho 

(Hdia) 
Exigibilidade da 

CP 

C C.1 10 10 100 Não 

C.2 10 6 60 Não 

C.3 10 8 80 Não 

C.4 10 7 70 Não 

D D.1 10 8 80 Não 

D.2 10 7 70 Não 

D.3 10 7 70 Não 

E E.1 10 8 80 Não 

E.2 10 9 90 Não 

E.3 10 6 60 Não 

E.4 10 5 50 Não 

E.5 10 6 60 Não 

F F.1 10 6 60 Não 

F.2 10 6 60 Não 

F.3 10 8 80 Não 

F.4 10 8 80 Não 

G G.1 10 8 80 Não 

G.2 10 14 140 Não 

G.3 10 12 120 Não 

H H.1 10 9 90 Não 

H.2 10 9 90 Não 

H.3 10 12 120 Não 

Para o caso do PSS, como não é necessário elaborar a CP em nenhuma obra e as obras de 

reabilitação do JaC não necessitam de projeto, então não é obrigatória a sua elaboração para nenhuma 

obra. Apesar disso, grande parte dos trabalhos efetuados nas obras do JaC, representados na Tabela 

3, têm riscos especiais. Dito isto, é preciso elaborar as FPS. É possível ver isto esquematizado na 

Figura 8.  

Apesar disso foi elaborado um modelo de PSS simplificado ajustado às particularidades do JaC 

ser uma IPSS, que tem de ser adaptado para o caso de cada obra. Este modelo será detalhado nos 

capítulos 4.4 e 5.  

Tabela 3 - Tipo de trabalhos no JaC 

Tipo de reabilitação Complexa Intermédia Simples 

Tipo de trabalhos Demolições Canalizações Acabamentos 

Alvenarias Revestimentos Preparação de 
superfícies 

Telhados Caixilharias Pinturas 

Eletricidade Impermeabilizações Equipamento fixo 

Carpintarias Isolamentos Limpezas 

Serralharias Equipamentos cozinha e casa de 
banho 
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A associação JaC elabora uma espécie de CTO no programa Salesforce, onde se faz um 

relatório das intervenções feitas em cada obra. 

4.3. Sistema Just a Change 

Antes deste trabalho o JaC já possuía um modelo, que depois se tornava específico para cada 

obra, que tratava de algumas questões de segurança. Este era constituído por [41]: 

1. Ficha de Planeamento Semanal, que como o nome indica é uma ficha onde se coloca 

o que será necessário para a obra na semana em questão; 

2. Calendarização, onde é indicada cada fase da obra com as devidas datas e durações; 

3. Contrato com Beneficiário, sendo este um contrato de colaboração entre o JaC e o 

beneficiário da obra; 

4. Folha de Contactos de Emergência correspondente ao local da obra; 

5. Regras de Obra, onde são descritas as regras e as responsabilidades de cada 

interveniente da obra; 

6. Fichas de Procedimento de Segurança; 

7. Fichas de Reação em caso de Acidente, com a descrição de como proceder em vários 

tipos de acidentes; 

8. Apólice de Seguros dos Voluntários; 

9. Sinalética – localização do extintor e do kit primeiros socorros e um aviso para manter 

a obra limpa e organizada; 

10. Critérios de Alerta e Segurança, que caracteriza os vários tipos de reabilitação e os 

principais riscos. 

No seguimento deste trabalho foi elaborado um novo Dossier de Obra e alguns documentos 

complementares, com alguns ficheiros já existentes e outros novos, de modo a desenvolver um modelo 

de PSS mais completo.  

Este modelo de PSS é constituído pelos seguintes e será detalhado no capítulo 4.4: 

1. Ficha de Planeamento Semanal, que se manteve igual ao anterior; 

2. Calendarização, que se manteve igual ao anterior; 

3. Contrato com Beneficiário, que se manteve igual ao anterior; 

Não é necessário 

elaborar CP 

Não é necessário 

elaborar PSS 

Projeto obrigatório? 

Riscos especiais? 

EE elabora 

FPS 
S 

N 

Figura 8 - Exigibilidade do PSS e FPS nas obras do JaC 

N 
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4. Regras e Responsabilidades, com algumas alterações do original; 

5. Fichas de Procedimento de Segurança, com algumas alterações do original; 

6. Apólice de Seguros dos Voluntários, que se manteve igual ao anterior, mas fez-se uma 

proposta para uma nova apólice com outra cobertura; 

7. Plano de Proteção Coletiva; 

8. Planos de Monitorização; 

9. Registos de Monitorização; 

10. Fichas de Declaração de Entrega de EPI; 

11. Substitutos; 

12. Registo de Acidentes. 

Sendo o material complementar, ou seja, que não precisa de estar em cada Dossier de Obra 

ou que só estará em escritório: 

1. Formação; 

2. Manual de Segurança; 

3. Controlo de Assinaturas e Organograma; 

4. Sinalética, com algumas alterações do original e inclui Folha de Contactos de 

Emergência; 

5. Critérios de Alerta e Segurança, que se manteve igual ao anterior; 

6. Avaliação do Risco; 

7. Fichas de reação em caso de acidente. 

4.4. Sistema SST nas obras da Associação Just a Change 

Este capítulo tem como objetivo descrever os documentos elaborados para o PSS. Este foi 

desenvolvido com apoio de PSS de outras empreitadas. 

Todos estes documentos serão introduzidos e aplicados nos Camp In de 2019.  

Antes da sua finalização foi dada formação aos Diretores dos Camp In de 2019, que com a sua 

experiência na direção destes campos deram os seus contributos para melhorar a proposta. Com base 

nisto foram feitas algumas alterações no Dossier de Obra. Para concluir foi pedido opinião a um Técnico 

de Segurança externo, que indicou o que se devia alterar e manter, tendo em conta que o JaC não é 

uma empresa de construção e o facto de trabalhar com voluntários inexperientes.  

A conceção do modelo de PSS consiste essencialmente na preparação de documentos que 

irão estar no dossier de obra. Este foi elaborado de forma a poder ser utilizado em todas as obras do 

JaC.  

Para o seu desenvolvimento foram analisados vários PSS de projeto e de obra conforme 

apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - PSS consultados para o desenvolvimento do PSS do JaC 

Elementos PSS A PSS B PSS C PSS D PSS E [4] 

Plano de Proteção Coletiva X   X  X 

Planos de Monitorização X X X  X  

Registos de Monitorização  X    X 

Ficha de Declaração de Entrega de EPI  X    X 

Registo de Acidentes  X    X 

4.4.1.  Regras e Responsabilidades 

As responsabilidades tratam as obrigações que cada interveniente tem na fase de reabilitação 

ao nível de segurança, sendo estes: Gestor de Projeto, Coordenador, Técnico de Obra, Voluntário e 

Substituto. As responsabilidades estão representadas na Tabela 5 e na Tabela 6.  

As regras de segurança têm o objetivo de garantir a segurança e ordem na obra. Estas tratam 

os seguintes temas: comportamento em obra, manuseamento de máquinas, equipamentos e 

indumentária. Estas encontram-se no Anexo I. 

Tabela 5 - Responsabilidades de cada interveniente na associação JaC 

Interveniente Responsabilidade 

Gestor de Projeto Garantir que todos os equipamentos e materiais necessários para cumprir o plano de 

segurança se encontram em obra e nos sítios devidos 

Apresentar a todos os voluntários a Apresentação de Segurança presente no KIT 

Campos e Cidade e esclarecer regras 

A partir de 2 lances de andaimes contratar empresa de andaimes para a montagem, não 

montar andaimes soltos do Just a Change 

Garantir que todos os andaimes montados (incluindo apenas 1 lance) têm guarda-corpos 

Garantir que a segurança em obra está a ser aplicada. Ir verificando a segurança nas 

casas e corrigir caso exista algo que não esteja a ser cumprido 

Informar com frequência os coordenadores e o técnico de obra dos cuidados que devem 

ter 

Perguntar aos coordenadores diariamente se as normas estão a ser cumpridas 

Formar os técnicos de obra, coordenadores e voluntários antes do início do projeto 

Preencher Folha de Contactos de Emergência antes das obras começarem 

Verificar assinaturas do Dossier de Obra 

Assinar Registo Formação e Registos de Monitorização e Prevenção periodicamente 

Assinar Ficha de EPI 

Voluntário Assistir à formação de segurança antes do início do projeto 

Assinar Registo Formação 

Cumprir todas as regras estipuladas 

Obedecer às ordens e conselhos dados pelo técnico de obra e pelo coordenador 

Zelar pela segurança individual e pela segurança do grupo 

Assinar Ficha de EPI 

Substituto Cumprir todas as regras estipuladas 

Cumprir as regras para a utilização de EPI’s para as zonas nos quais estes são 

designados 

Obedecer às ordens e conselhos dados pelo técnico de obra e pelo coordenador 

Zelar pela segurança individual e pela segurança do grupo 

Assinar Termo de Responsabilidade 
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Tabela 6 - Responsabilidades de cada interveniente na associação JaC (continuação) 

Interveniente Responsabilidade 

Coordenador e 

Técnico de Obra 

Ter a noção de que o coordenador é o grande responsável pela segurança na obra 

do seu grupo de voluntários 

Ser o responsável pela arrumação e organização em obra 

Ser o responsável pela limpeza constante dos materiais 

Garantir que a segurança em obra está a ser aplicada. Controlar todos os trabalhos que 

se fazem, especialmente aqueles que estão sujeitos a riscos especiais2 

Estar constantemente atento ao que se passa à sua volta e perceber se todos estão a 

trabalhar de forma segura2 

Manter a calma e a ordem em obra – não estamos a brincar quando trabalhamos nas 

obras e os acidentes acontecem quando estamos distraídos 

Ajudar a tornar o técnico mais ativo na promoção da segurança – alertá-lo e fazê-lo 

perceber que os voluntários não têm os anos de experiência que ele tem 

Estar constantemente atento ao que se passa à minha volta e perceber se todos estão 

a trabalhar de forma segura – consultar Planos de Monitorização e Prevenção 

periodicamente 

Ser o 1º a dar o exemplo e a cumprir todas as regras estipuladas 

Assistir à formação de segurança antes do início do projeto 

Assinar Registo Formação 

Informar os voluntários e substitutos dos riscos e das fichas de procedimento de 

segurança 

Assinar Ficha de EPI e pedir aos voluntários para assinarem 

Avisar Gestor de Projeto se algo foi usado do Kit 1ºs socorros 

Preencher Registo de Acidente em caso de acidente 

Avisar Gestor de Projeto se houver algum acidente 

Não deixar ninguém usar máquinas de corte2 

 

4.4.2.  Fichas de Procedimento de Segurança 

As Fichas de Procedimento de Segurança são documentos que devem reunir todas as 

informações e indicações relevantes em matéria de segurança e de saúde que se mostrem necessárias 

para reduzir o risco de ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais em obra. 

Devem assim prever-se medidas de prevenção destinadas a minimizar o fator risco, e de 

proteção destinadas a atenuar os efeitos devidos aos acidentes. 

É possível encontrar as seguintes Fichas de Procedimento de Segurança no Anexo II 

(Adaptado [41]): 

1. Trabalhos com Escadas Portáteis  

2. Trabalhos de coberturas 

3. Trabalhos com Andaimes 

4. Demolições Manuais 

5. Pinturas e envernizamentos 

6. Movimentação manual de cargas 

7. Utilização de solventes 

8. Exposição ao calor 

 
2 Nos campos estas responsabilidades estão a cargo do coordenador, uma vez que existe a subcontratação de 
técnicos locais e não podemos estar dependentes deles para garantir a segurança em obra. 
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9. Trabalhos com Rebarbadora 

4.4.3.  Apólice de Seguros 

A apólice de seguro atual da associação JaC tem um capital de 25 000€ para morte ou invalidez 

permanente e um capital de 3 750€ para despesas de tratamento, transporte sanitário e repatriamento 

por acidente, visível no Anexo V. Tendo em conta os riscos associados aos trabalhos executados pelos 

voluntários e trabalhadores da associação JaC, pormenorizado no capítulo 5.1, é necessário um seguro 

com capital superior.  

Depois de consultar vários técnicos de segurança, chegou-se ao consenso que o capital seguro 

deveria ser superior a 400 000€ com a mesma cobertura que a apólice atual. Este é um valor recorrente 

para as empresas de construção.  

Contudo foi aconselhado à associação JaC habilitar-se ao certificado de obras particulares do 

IMPIC, pois esta executa trabalhos de construção que não excede os 20% do limite fixado para a classe 

1. 

4.4.4.  Plano de Proteção Coletiva 

A Lei-quadro sobre segurança, higiene e saúde determina a necessidade de se aplicar medidas 

necessárias de proteção coletiva visando a redução de riscos profissionais. Como princípio de 

prevenção geral deve-se dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção 

individual.  

O Plano de Proteção Coletiva compreende a definição de todas as medidas de proteção 

coletiva a utilizar para prevenir riscos a que venha estar expostos os voluntários. Estes encontram-se 

na Tabela 7. 

4.4.5.  Planos de Monitorização e Prevenção 

Os Planos de Monitorização e Prevenção visam estabelecer para os elementos / operações de 

construção com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos, assim como 

estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execução das medidas previstas. 

Estes planos devem ser lidos e cumpridos pelo responsável das variadas tarefas: Gestor de 

Projeto, Técnico de Obra e Coordenador.  

Os Planos de Monitorização e Prevenção podem ser observados entre a Tabela 8 e a Tabela 

11. 

4.4.6.  Registos de Monitorização e Prevenção 

Os Registos de Monitorização e Prevenção visam estabelecer o processo de registo de forma 

a comprovar a execução das medidas previstas presentes nos Planos de Monitorização e Prevenção. 

Após a execução das tarefas estabelecidas nos Planos de Monitorização e Prevenção, estes 

devem ser assinados pelos Gestores de Projeto ou pelos coordenadores, em campos, em vários 

momentos da tarefa, caso a tarefa tenha uma duração significativa (mais de três dias), verificado pelo 

Gestor de Projeto e aprovado pela Direção do Just a Change (ex.: Diretor de Operações). 
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Os Registos de Monitorização e Prevenção encontram-se entre a Tabela 12 e a Tabela 14. 

Tabela 7 - Plano de Proteção Coletiva 

Risco Medidas de proteção coletiva 

Queda em altura Utilização de guarda-corpos e, quando este não é possível, usar arnês; 
Execução adequada de andaimes ou cavaletes; 
Correta utilização de escadas de mão; 
Utilização de calçado antiderrapante. 

Queda ao mesmo nível Limpeza da obra; 
Arrumação de materiais e equipamentos da obra. 

Projeção de materiais Limpeza das zonas de trabalho no final da sua execução; 
Usar capacete de proteção se necessário. 

Eletrocussão Identificar atempadamente cabos elétricos subterrâneos; 
Colocação de proteção (guardas, pinos) junto a postos de transformação ou linhas 
elétricas; 
Confirmar fichas, tomadas e extensões. 

Contactos elétricos Manter os voluntários em zonas de segurança, distantes das linhas aéreas 
elétricas; 
Utilização cuidada de equipamentos; 
Desligar o quadro elétrico e certificar que as instalações estão sem tensão elétrica. 

Intoxicação Limite de exposição às poeiras; 
Ventilação do espaço. 

Queda de objetos 
Utilização de plataformas de trabalho estáveis e seguras; 
Andaimes com rodapés; 
Arrumação correta dos materiais sobre as plataformas de trabalho. 

Explosão 
Verificar estado das garrafas de gás. 

 
Tabela 8 - Planos de Monitorização e Prevenção 

Verificações / 
Tarefas 

Riscos 
Método de 
Verificação 

Ações Corretivas/Preventivas Responsável 
Frequência 
Inspeção 

01. Alvenaria 
Vários – 
EPI’s 

Visual Garantir a existência de EPI’s 
para todos os voluntários, 
coordenador e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e 
durante os 
trabalhos 

Queda 
de altura 

Visual Utilização de plataformas de 
trabalho estáveis e seguras: 
 - Andaimes corretamente 
instalados; 
 - Cavaletes ou outro tipo de 
plataforma auxiliar estável e 
sólida; 
- Arrumação correta dos 
materiais sobre as plataformas 
de trabalho – instalação de 
rodapés; 

Técnico de 
Obra e 
Coordenador 

Início e 
durante os 
trabalhos 

Queda 
de 
objetos 
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Tabela 9 - Planos de Monitorização e Prevenção (continuação) 

Verificações 
/ Tarefas 

Riscos 
Método de 
Verificação 

Ações 
Corretivas/Preventivas 

Responsável 
Frequência 
Inspeção 

02. 
Andaimes 

Vários – EPI’s Visual Garantir a existência de 
EPI’s para todos os 
voluntários, coordenador 
e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda durante a 
montagem 

Visual Planeamento dos 
trabalhos 

Gestor de 
Projeto / 
Técnico de 
Obra 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda ou 
desmoronamento 
parcial ou total 
do andaime 

Visual Correta montagem de 
andaime 

Técnico de 
Obra / 
Coordenador 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda em altura 
dos 
trabalhadores 

Visual Guarda-corpos; 
Escada interior de 
acesso entre pisos do 
andaime; 

Gestor de 
Projeto 

Início dos 
trabalhos 

Queda de 
materiais 

Visual Rodapés Gestor de 
Projeto 

Início dos 
trabalhos 

03. Cobertura Vários – EPI’s Visual Garantir a existência de 
EPI’s para todos os 
voluntários, coordenador 
e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda de altura Visual Instalação de guardas 
nas bordaduras das 
coberturas 

Técnico de 
Obra / 
Coordenador 

Início dos 
trabalhos 

 Utilização de arnês em 
caso de inclinação do 
piso de trabalho 

Técnico de 
Obra / 
Coordenador 

Início e durante 
os trabalhos 

 Utilização de calçado 
antiderrapante 

Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

04. Demolição Vários – EPI’s Visual Garantir a existência de 
EPI’s para todos os 
voluntários, coordenador 
e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e durante 
os trabalhos 

Quedas de 
objetos 

Visual Planeamento dos 
trabalhos 

Gestor de 
Projeto / 
Técnico de 
Obra 

Antes dos 
trabalhos 

  Capacete Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

Corte, perfuração Visual Luvas resistentes Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

Poeiras Visual Máscaras; 
Óculos de proteção 

Coordenador Início e durante 
os trabalhos 
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Tabela 10 - Planos de Monitorização e Prevenção (continuação) 

Verificações 
/ Tarefas 

Riscos 
Método de 
Verificação 

Ações 
Corretivas/Preventivas 

Responsável 
Frequência 
Inspeção 

05. 
Execução de 
Estruturas 
em Betão 
Armado 

Vários – EPI’s Visual Garantir a existência de 
EPI’s para todos os 
voluntários, coordenador 
e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda em altura Visual Plataformas de trabalho 
com guardas; 

Gestor de 
Projeto / 
Técnico de 
Obra / 
Coordenador 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda ao 
mesmo nível 

Visual Arrumação e limpeza do 
posto de trabalho e área 
envolvente 

Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

Corte, 
perfuração 

Visual Utilização de luvas de 
proteção mecânica 

Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

06. 
Revestimentos 
e Pinturas 

Vários – EPI’s Visual Garantir a existência de 
EPI’s para todos os 
voluntários, coordenador 
e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda em altura Visual Correta montagem e 
utilização dos andaimes 
ou escadas portáteis 

Técnico de 
Obra e 
Coordenador 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda ao 
mesmo nível 

Visual Arrumação da obra Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

Intoxicação Visual Utilização de EPI; ter 
atenção à ventilação do 
local de trabalho 

Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

Queda de 
objetos 

Visual Utilização de capacete Coordenador Início e durante 
os trabalhos 

07 .Vãos 
Exteriores 

Vários – EPI’s Visual Garantir a existência de 
EPI’s para todos os 
voluntários, coordenador 
e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda em altura Visual Utilização de plataformas 
de trabalho estáveis e 
seguras; 
Andaimes corretamente 
instalados 

Gestor de 
Projeto / 
Técnico de 
Obra / 
Coordenador 

Início e durante 
os trabalhos 

Queda de 
Objetos 

Visual Delimitação de zonas 
interditas à circulação no 
piso inferior 

Coordenador Início e durante 
os trabalhos 
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Tabela 11 - Planos de Monitorização e Prevenção (continuação) 

Verificações 
/ Tarefas 

Riscos 
Método de 
Verificação 

Ações 
Corretivas/Preventivas 

Responsável 
Frequência 
Inspeção 

08. 
Trabalhos 
Diversos 

Vários – EPI’s Visual Garantir a existência de 
EPI’s para todos os 
voluntários, coordenador 
e técnico de obra 

Gestor de 
Projeto 

Início e durante 
os trabalhos 

Diversos Visual Planeamento dos 
trabalhos; 

Gestor de 
Projeto / 
Técnico de 
Obra 

Início e durante 
os trabalhos 

Arrumação do posto de 
trabalho e áreas 
envolventes 

Coordenador Antes e depois 
dos trabalhos 

Utilização de plataformas 
de trabalho corretamente 
montadas 

Técnico de 
Obra / 
Coordenador 

Início dos 
trabalhos 

Tabela 12 - Registos de Monitorização e Prevenção 

Obra 
Código Nome 

  

Referência Verificações / Tarefas 

Controlo do Gestor de Projeto no Momento X 

Conforme 
Não 

Conforme 
Assinatura Data 

01 
Alvenaria 

Garantir a existência de EPI’s para todos 
os voluntários, coordenador e técnico de 
obra 

      ___/____/____ 

Utilização de plataformas de trabalho 
estáveis e seguras: 

• Andaimes corretamente 
instalados; 

• Cavaletes ou outro tipo de 
plataforma auxiliar estável e 
sólida 

• Arrumação correta dos 
materiais sobre as plataformas 
de trabalho – instalação de 
rodapés  

      ___/____/____ 

Verificado por:                                 ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 

02 
Andaimes 

Garantir a existência de EPI’s para 
todos os voluntários, coordenador e 
técnico de obra 

   ___/____/____ 

Planeamento dos trabalhos    ___/____/____ 

Correta montagem de andaime    ___/____/____ 

Guarda-corpos; 
Escada interior de acesso entre pisos do 
andaime; 

   ___/____/____ 

Rodapés    ___/____/____ 

Verificado por:                                 ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 
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Tabela 13 - Registos de Monitorização e Prevenção (continuação) 

Referência Verificações / Tarefas 

Controlo do Gestor de Projeto no Momento X 

Conforme 
Não 

Conforme 
Assinatura Data 

03 
Cobertura 

Garantir a existência de EPI’s 
para todos os voluntários, 
coordenador e técnico de obra 

   ___/____/____ 

Instalação de guardas nas 
bordaduras das coberturas 

   ___/____/____ 

Utilização de arnês em caso de 
inclinação do piso de trabalho 

   ___/____/____ 

Utilização de calçado 
antiderrapante 

   ___/____/____ 

Verificado por:                                 ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 

04 
Demolição 

Garantir a existência de EPI’s 
para todos os voluntários, 
coordenador e técnico de obra 

   ___/____/____ 

Planeamento dos trabalhos    ___/____/____ 

Capacete    ___/____/____ 

Luvas resistentes    ___/____/____ 

Máscaras; 
Óculos de proteção 

   ___/____/____ 

Verificado por:                                 ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 

05 
Betão 

Garantir a existência de EPI’s 
para todos os voluntários, 
coordenador e técnico de obra 

   ___/____/____ 

Plataformas de trabalho com 
guardas; 

   ___/____/____ 

Arrumação e limpeza do posto de 
trabalho e área envolvente 

   ___/____/____ 

Utilização de luvas de proteção 
mecânica 

   ___/____/____ 

Verificado por:                                 ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 
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Tabela 14 - Registos de Monitorização e Prevenção (continuação) 

Referência Verificações / Tarefas 

Controlo do Gestor de Projeto no Momento X 

Conforme 
Não 

Conforme 
Assinatura Data 

06 
Revestimentos 
Pinturas 

Garantir a existência de EPI’s para 
todos os voluntários, coordenador e 
técnico de obra 

   ___/____/____ 

Correta montagem e utilização dos 
andaimes ou escadas portáteis 

   ___/____/____ 

Arrumação da obra    ___/____/____ 

Utilização de EPI; ter atenção à 
ventilação do local de trabalho 

   ___/____/____ 

Utilização de capacete    ___/____/____ 

  Verificado por:                                   ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 

07 
Vãos 
Exteriores 

Garantir a existência de EPI’s para todos 
os voluntários, coordenador e técnico de 
obra 

   ___/____/____ 

Utilização de plataformas de trabalho 
estáveis e seguras; 
Andaimes corretamente instalados 

   ___/____/____ 

Delimitação de zonas interditas a 
circulação no piso inferior 

   ___/____/____ 

Verificado por:                                   ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 

08 
Diversos 

Garantir a existência de EPI’s para 
todos os voluntários, coordenador e 
técnico de obra 

   ___/____/____ 

Planeamento dos trabalhos;    ___/____/____ 

Arrumação do posto de trabalho e áreas 
envolventes 

   ___/____/____ 

Utilização de plataformas de trabalho 
corretamente montadas 

   ___/____/____ 

Verificado por:                                   ___/____/_______ Aprovado por:                                ___/____/_______ 

 

4.4.7.  Declaração de Entrega de EPI’s 

A elaboração de um Plano de Proteções Individuais assenta essencialmente na utilização de 

equipamentos de proteção individual destinado a uso pessoal de cada voluntário para proteção contra 

riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no desempenho das tarefas que lhe estão 

cometidas.  

As condições de utilização destes equipamentos de proteção individual, nomeadamente no que 

se refere à sua duração, serão determinadas em função da gravidade do risco, da frequência da 

exposição ao risco e das características da tarefa. 
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No ato de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (no início do projeto), cada 

voluntário deverá ler a Ficha EPI e assinar a sua receção, competindo ao coordenador informar os 

voluntários dos riscos que cada EPI visa a proteger. 

Existem quatro tipos de Declarações de Entrega: um destinado ao Gestor de Projeto, outro 

destinado aos Técnicos de Obra, outro destinado aos Técnicos de Obra Subcontratados e outro 

destinado ao coordenador e voluntários. No Anexo III encontra-se um exemplo da Ficha EPI. 

No caso de voluntários com experiência na utilização de máquinas de corte e, caso o Gestor 

de Projeto tenha confiança neste, o voluntário poderá assinar um Termo de Responsabilidade – Uso 

de Máquinas de Corte – antes de usar a máquina. Este pode ser encontrado na Tabela 15. 

Tabela 15 - Termo de Responsabilidade – Uso de Máquinas de Corte 

Nome do Voluntário 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro que fui informado dos riscos do uso de máquinas de corte e da política de segurança do Just a Change. 

Tenho conhecimento que a utilização de máquinas é da minha inteira responsabilidade, não podendo exigir à 

organização qualquer responsabilidade (criminal ou civil) por quaisquer danos físicos, morais ou materiais que 

ocorram durante o uso de máquinas de corte. 

 

Ass.:________________________________________________________________  Data: ____/____/_____ 

Gestor de Projeto 

Data: ____/____/_____  Ass:_________________________________________________________________ 

 

4.4.8.  Termo de Responsabilidade: Substitutos 

Tal como a Declaração de Entrega de EPI’s, o Termo de Responsabilidade para os substitutos 

assenta essencialmente na utilização de equipamentos de proteção individual destinado ao uso pessoal 

de cada voluntário para proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no 

desempenho das tarefas que lhe estão cometidas. 

No ato de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (sempre que o substituto se 

apresenta em obra), cada voluntário deverá assinar a sua receção, competindo ao coordenador 

informar os substitutos das regras de segurança do Just a Change e riscos que cada EPI visa a 

proteger. 

4.4.9.  Registo de Acidentes 

Para verificar o desempenho na implementação da segurança e saúde no trabalho, faz-se um 

registo de acidentes. Este deve ser preenchido pelo coordenador da obra ou, caso este não possa, por 

um voluntário. Depois deve ser encaminhado ao Gestor de Projeto, para contabilização. O modelo do 

registo de acidentes encontra-se no Anexo IV. 

4.4.10. Plano de Formação 

Este documento inclui a periodicidade e o conteúdo de formação para cada interveniente.  

O plano de formação a implementar será o que consta na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Plano de formação 

Gestor de projeto Definição de Responsabilidade 

Regras de Obra 

Planos de monitorização e prevenção 

Elaboração dos registos do Dossier de Obra (registo de monitorização e prevenção) 

Plano de Sinalização em obra 

Utilização de EPI’s 

Plano de Emergência 

Riscos dos Processos Construtivos e Métodos de Prevenção 

Técnicos de Obra e 

Coordenadores 

Definição de Responsabilidade 

Regras de Obra 

Planos de monitorização e prevenção 

Elaboração dos registos do Dossier de Obra (registo de monitorização e prevenção) 

Plano de Sinalização em obra 

Utilização de EPI’s 

Plano de Emergência 

Riscos dos Processos Construtivos e Métodos de Prevenção 

Voluntários Definição de Responsabilidade 

Regras de Obra 

Plano de Sinalização em obra 

Utilização de EPI’s 

Plano de Emergência 

Riscos dos Processos Construtivos e Métodos de Prevenção 

Cidade A formação deve ser dada antes do início do projeto 

A formação para os voluntários será dada no Check-in antes do início do semestre 

A formação para os técnicos de obra e coordenadores será dada no evento de 

formação antes do início do semestre 

Campos A formação deve ser dada antes do início do projeto 

A formação para os coordenadores e técnicos de obra será dada no pré-campo 

A formação para os coordenadores e voluntários será dada no primeiro dia de campo 

 

4.4.11. Registo de Formação 

O Registo de Formação visa estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a 

participação dos intervenientes nas formações. 

Estes devem ser assinados por todos os participantes da formação. 

No caso do Gestor de Projeto, dos coordenadores e dos técnicos de obra o conteúdo 

programático é o que se encontra abaixo na Tabela 17. No caso dos voluntários o conteúdo 

programático da formação é a que consta na Tabela 18. 
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Tabela 17 - Registo de Formação para Gestor de Projeto, Coordenadores e Técnicos de Obra 

Conteúdos Programáticos 

 Definição de Responsabilidade 

 Regras de Obra 

 Planos de monitorização e prevenção 

 Elaboração dos registos do Dossier de Obra (registo de monitorização e prevenção) 

 Plano de Sinalização em obra 

 Utilização de EPI’s 

 Plano de Emergência 

 Riscos dos Processos Construtivos e Métodos de Prevenção 

Lista de Presenças 

Nome Assinatura 

    

    

Tabela 18 - Registo de Formação para voluntários 

Conteúdos Programáticos 

 Definição de Responsabilidade 

 Regras de Obra 

 Plano de Sinalização em obra 

 Utilização de EPI’s 

 Plano de Emergência 

 Riscos dos Processos Construtivos e Métodos de Prevenção 

Lista de Presenças 

Nome Assinatura 

 

4.4.12. Manual de Segurança 

O manual de segurança tem como objetivo consciencializar e explicar o uso dos documentos 

de segurança elaborados. Este manual estará presente em todos os projetos como apoio. 

4.4.13. Controlo de Assinaturas 

O Controlo de Assinaturas, Tabela 19, tem como propósito os intervenientes deste conhecerem 

os documentos que podem assinar, presentes no Dossier de Obra.  

A assinatura presente neste documento deverá ser igual às assinaturas nos restantes 

documentos. 

Tabela 19 - Controlo de Assinaturas 

Obra Código Nome   

Nome Função Documentos que pode assinar Assinatura 

  
Gestor de 
Projeto 

Registo Formação, Registos de 
Monitorização e Prevenção, Ficha de EPI – 
Gestor de Projeto 

  

  Técnico de 
Obra 

Registo Formação, Ficha de EPI – Técnico 
de Obra 

  

 

Coordenador 
Registo Formação, Registo de Acidente, 
Ficha de EPI – Voluntários e Coordenador 

 

- 
Voluntários 

Registo Formação, Ficha de EPI – 
Voluntários e Coordenador 

- 

- Substitutos Termo de Responsabilidade - 
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4.5. Apreciação do Risco 

O objetivo da Apreciação do Risco é identificar os riscos, analisar os trabalhos e os 

consequentes riscos e avaliá-los. Pretende-se com esta ferramenta auxiliar na prevenção de riscos, na 

diminuição da sinistralidade, na melhoria dos comportamentos de trabalho dos intervenientes e na 

diminuição de acidentes de trabalho. A Avaliação do Risco é um processo de apreciação dos riscos 

para a segurança e saúde dos voluntários. 

Consoante o resultado da estimação de risco deve-se dar mais ou menos atenção a esse risco. 

Existem vários métodos de avaliação de risco que são usadas para diferentes propósitos, onde 

parte é introduzida na Norma IEC 31010. Para este trabalho foram avaliados vários métodos: método 

3TRA-Con; método da matriz composta; método da matriz simples; método da matriz simples BS8800; 

método de WTF. Consequentemente, escolheu-se o mais apropriado para a associação JaC – método 

3TRA-Con. No capítulo 5.1 encontram-se os resultados de cada método. 

Os riscos avaliados focaram-se em trabalhos aquando o uso de rebarbadora, escadas 

portáteis, andaimes, solventes ou trabalhos em coberturas, de demolições manuais, de pinturas e 

envernizamentos, com movimentação manual de cargas, com exposição ao calor.  

Todos os métodos com exceção do método 3TRA-Con têm um sistema de cores tipo semáforo. 

De modo a ter uma escala normalizada, converteu-se a escala do método 3TRA-Con para o sistema 

de cores tipo semáforo. A quantidade de cores utilizada depende do número de níveis que cada escala 

integra. Para os níveis de prioridade de intervenção baixa foi adotada a cor verde. Para os níveis de 

prioridade de intervenção máxima foi atribuída a cor encarnada. Para os níveis intermédios foram 

adotadas as cores amarelo ou laranja [42].  

4.5.1.  Método 3TRA-CON  

O método 3TRA-Con (3T-RiskAssessment-Construction) é um método que tanto pode ser 

usado para PME como para grandes empresas. Este método, ao contrário dos outros, não utiliza a 

variável Probabilidade, devido ao seu valor hipotético que muitas vezes não apresenta o valor real. Em 

vez dessa variável foi usado uma escala de nível de controlo, sendo esta variável mais fácil de analisar 

[14].  

Este recorre a uma matriz de avaliação de risco que integra duas escalas de 3 níveis, para 

caracterizar as variáveis envolvidas: Gravidade e Nível de Prevenção e Controlo. A escala de 

Estimação de Risco apresenta 5 níveis para definir a prioridade de intervenção.  

A matriz do método 3TRA-Con está visível na Tabela 20. Este é um guia do planeamento das 

ações preventivas. Rápidas ações são necessárias quando a estimação de risco tem o valor de 1 ou 

2. Quando um perigo severo existe, tem de se monitorizar a situação de modo a manter um controlo 

elevado. Por exemplo, o perigo de cair existe sempre quando se trabalha num andaime, por isso tem 

de se monitorizar as condições deste [14].  
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Tabela 20 - Explicação da estimação de risco: Método 3TRA-Con [14] 

Nível de Prevenção e Controlo 

Gravidade de Potencial de Lesões e Doenças 

1. Leve 2. Grave 3. Muito Grave 

1. Controlo é suficiente / não 
há problemas 

5: Risco é insignificante. 5: Risco leve. Continue a 
observar a situação. 

4: Pequeno risco. Assegure-
se que os problemas 
continuam sob controlo. 

2. Alguma necessidade de 
melhoria / Há problemas 

4: Pequeno risco. Continue 
a observar a situação e 
continue as medidas 
preventivas. 

3: Risco médio. 
Planifique e aplique 
medidas. 

2: Grande risco. Planeie e 
aplique medidas o mais 
rápido possível. 

3. Precisa de melhoria / 
Problema frequente 

3: Risco médio. Planifique e 
aplique medidas. 

2: Grande risco. Planeie 
e aplique medidas o mais 
rápido possível. 

1: Risco muito grave. 
Planeie e aplique medidas 
imediatamente. 

 

4.5.2.  Método da matriz composta P 

O método da matriz composta é um método que integra mais de duas variáveis para além da 

frequência (F) e da severidade (S) sendo elas: Procedimentos e condições de segurança adotados (Ps) 

e o nº de pessoas afetadas (N). Assim cada uma destas 4 variáveis é analisada com recurso a escalas 

de 5 níveis. 

Neste método a magnitude de risco (R) é determinada pelo produto das 4 variáveis acima 

referidas segundo a Equação 1: 

𝑅 = 𝐹 × 𝑆 × 𝑃𝑠 × 𝑁 1 

Da Tabela 21 à Tabela 25 estão representadas as escalas e a correspondente descrição. 

Tabela 21 - Escala de Frequência (F) - Método matriz composta – P [42] 

Frequência 

(F) 

1 2 3 4 5 

Frequente Provável Ocasional Remoto Improvável 

  
Tabela 22 - Escala de Severidade (S) - Método matriz composta – P [42] 

Severidade (S) 

1 Catastrófico 
Morte, lesão com incapacidade permanente, perda do sistema ou danos ambientais 
muito graves 

2 Crítico 
Danos graves, lesões com incapacidade temporária ou permanente, mas de pequena 
percentagem ou perda parcial do sistema ou danos ambientais graves 

3 Marginal 
Lesões menores, com ou sem incapacidade temporária, mas pouco graves, danos no 
sistema ou ambiente pouco graves. 

4 Negligenciável 
Lesões pequenas, sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou ambiente 
insignificantes ou desprezíveis 

5 Insignificantes Sem lesões corporais ou danos para o sistema 
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Tabela 23 - Escala de Procedimentos e condições de segurança (Ps) - Método matriz composta – P [42] 

Procedimentos e condições segurança (Ps) 

1 Não existem, ou não são conhecidas. 

2 Sérias deficiências 

3 Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros. 

4 Suficientes, mas melhoráveis. 

5 Muitos boas – Suficientes e bem implementados. 

  
Tabela 24 - Escala de Nº de pessoas afetadas (N) - Método matriz composta – P [42] 

Nº pessoas 

afetadas (N) 

1 2 3 4 5 

≥ 51 31-50 11-30 4-10 1-3 

  
Tabela 25 - Índice de risco e prioridades de intervenção segundo a magnitude de risco - Método matriz composta 

– P [42] 

Magnitude do risco Índice de Risco Prioridades de Intervenção 

=1 1 Situação urgente 
Situação drástica, requerendo alterações 

urgentes e obrigatórias. 

]1-16] 2 Situação crítica Requer alterações urgentes. 

]16-81] 3 Situação aceitável Requer algumas alterações. 

]81-256] 4 Situação bastante aceitável 
Poderão ser realizadas pequenas ações 

de melhoria. 

]256-625] 5 Situação ótima Não requer alterações. 

  
O grande problema deste método prende-se ao facto de na associação JaC só trabalharem no 

máximo 10 pessoas por obra, o que influencia o resultado da magnitude de risco, melhorando o seu 

valor. 

4.5.3.  Método da matriz simples (3x3) 

O método da matriz simples (3x3) recorre a uma matriz de avaliação do risco que integra duas 

escalas de 3 níveis, para caracterizar as variáveis envolvidas – Gravidade (G) e Probabilidade (P). A 

escala da Magnitude de Risco apresenta 5 níveis para definir a prioridade de intervenção. Esta resulta 

de uma combinação pré-estabelecida entre as variáveis envolvidas.  

Para a determinação da variável Gravidade, devem ser tidas em conta as partes do corpo que 

possam ser afetadas e a natureza do dano. 

Da Tabela 26 à Tabela 28 encontram-se as avaliações para cada variável. 

Tabela 26 - Escala de Probabilidade (P) - Método da matriz simples (3x3) [42] 

Níveis de Probabilidade 

1 Alta O dano ocorrerá sempre, ou quase sempre. 

2 Média O dano ocorrerá em algumas ocasiões. 

3 Baixa O dano ocorrerá raras vezes. 
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Tabela 27 - Escala de Gravidade (G) - Método da matriz simples (3x3) [42] 

Gravidade 

1 
Extremamente 
Danoso 

Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais; 
Cancro e outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida. 

2 Danoso 
Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, surdez, 
dermatoses, asma, lesões músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a uma 
incapacidade menor. 

3 
Ligeiramente 
Danoso 

Danos superficiais: cortes, traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó; 
Mal-estar e irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto. 

 
Tabela 28 - Relação entre as variáveis Probabilidade e Gravidade com Índice de Risco e Prioridades de 

Intervenção - Método matriz simples (3x3) [42] 

Índice de Risco 
Gravidade 

1. Alta 2. Média 3. Baixa 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e
 

1. Extramente 
Danoso 

1: Intolerável. 
Não se deve iniciar ou 
continuar o trabalho, até 
que se tenha reduzido o 
risco.  

2: Importante. 
O trabalho não deve ser 
iniciado até que se tenha 
reduzido o risco. Devem 
ser tomadas medidas de 
proteção de modo a 
contornar o problema. 

3: Moderado. 
Devem fazer-se esforços 
para reduzir o risco. As 
medidas para reduzir o 
risco devem ser 
implementadas num 
período determinado. 

2. Danoso 

2: Importante. 
O trabalho não deve ser 
iniciado até que se tenha 
reduzido o risco. Devem 
ser tomadas medidas de 
proteção de modo a 
contornar o problema. 

3: Moderado. 
Devem fazer-se esforços 
para reduzir o risco. As 
medidas para reduzir o 
risco devem ser 
implementadas num 
período determinado. 

4: Tolerável. 
Não é necessário 
melhorar a ação 
preventiva. Recorrer a 
avaliações periódicas, de 
modo a assegurar a 
eficácia das medidas de 
controlo. 

3. Ligeiramente 
Danoso 

3: Moderado. 
Devem fazer-se esforços 
para reduzir o risco. As 
medidas para reduzir o 
risco devem ser 
implementadas num 
período determinado. 

4: Tolerável. 
Não é necessário 
melhorar a ação 
preventiva. Recorrer a 
avaliações periódicas, de 
modo a assegurar a 
eficácia das medidas de 
controlo. 

5: Trivial. 
Não requer medidas 
específicas. 

 

4.5.4.  Método da matriz simples BS8800 

O método da matriz simples BS8800 é um método britânico que recorre a uma matriz simples, 

mas com variáveis com duas escalas diferentes – a Gravidade que utiliza uma escala de 3 níveis e a 

Probabilidade que utiliza uma escala de 4 níveis. Como o método anterior, a Magnitude do Risco recorre 

a uma escala composta por 5 níveis, para definir a prioridade de intervenção. 

Da Tabela 29 à Tabela 31 encontram-se as descrições das escalas das variáveis. 
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Tabela 29 - Escala de Gravidade (G) - Método matriz simples BS8800 [42] 

Gravidade 

 Saúde Segurança 

1 Extrema 
Doença aguda que provoque morte, 
doença terminal, incapacidade permanente 
significativa. 

Amputações, fraturas maiores, intoxicações, 
lesões múltiplas, lesões fatais. 

2 Moderada 
Surdez, dermatoses, asma, lesões 
músculo-esqueléticos, doenças que 
conduzem a uma incapacidade menor. 

Lacerações, queimaduras, perturbações, 
entorses, fraturas menores. 

3 Ligeira 
Mal-estar e irritação, tais como: dores de 
cabeça, desconforto. 

Danos superficiais: cortes, traumatismos 
ligeiros, irritação dos olhos por pó. 

  
Tabela 30 - Escala de Probabilidade (P) - Método matriz simples BS8800 [42] 

Probabilidade 

1 Muito Provável (Esperado) Tipicamente acontece, pelo menos, uma vez por semestre a um indivíduo. 

2 Provável / Possível 
Tipicamente acontece, pelo menos, uma vez em cada 5 anos a um 
indivíduo. 

3 Pouco Provável 
Tipicamente acontece, pelo menos, uma vez na vida de trabalho de um 
indivíduo. 

4 Muito Improvável 
Menos de 1% de possibilidade de ocorrer na vida de trabalho de um 
indivíduo. 

 
Tabela 31 - Relação entre as variáveis Probabilidade e Gravidade com Índice de Risco e Prioridades de 

Intervenção - Método matriz simples BS8800 [42] 

Índice de Risco 

Gravidade 

1. Alta 2. Média 3. Baixa 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

e
 

1. Muito Provável 

1. Muito elevado. 
Estes riscos são inaceitáveis. 
São necessárias melhorias 
substanciais no controlo do 
risco. A atividade de trabalho 
deve ser suspensa. 

1. Muito elevado. 
Estes riscos são 
inaceitáveis. São 
necessárias melhorias 
substanciais no controlo do 
risco. A atividade de trabalho 
deve ser suspensa. 

4. Baixo. 
As ações para reduzir estes 
ricos são considerados de 
baixa prioridade. 

2. Provável / 
Possível 

1. Muito elevado. 
Estes riscos são inaceitáveis. 
São necessárias melhorias 
substanciais no controlo do 
risco. A atividade de trabalho 
deve ser suspensa. 

2. Elevado.  
Devem ser desenvolvidos 
esforços substanciais para 
reduzir o risco. As medidas 
devem ser implementadas 
urgentemente. Pode ser 
considerado a suspensão ou 
restrição de atividades. 

4. Baixo. 
As ações para reduzir estes 
ricos são considerados de 
baixa prioridade. 

3. Pouco Provável 

1. Muito elevado. 
Estes riscos são inaceitáveis. 
São necessárias melhorias 
substanciais no controlo do 
risco. A atividade de trabalho 
deve ser suspensa. 

3. Médio. 
Deve ser equacionada a 
redução do risco para um 
nível tolerável. As medidas 
de redução de risco devem 
ser implementadas num 
período de tempo definido. 

5. Muito baixo. 
Estes riscos são 
considerados aceitáveis. 
Não são necessárias outras 
ações para além daquelas 
que garantem que o controlo 
é mantido. 

4. Muito Improvável 

2. Elevado.  
Devem ser desenvolvidos 
esforços substanciais para 
reduzir o risco. As medidas 
devem ser implementadas 
urgentemente. Pode ser 
considerado a suspensão ou 
restrição de atividades. 

5. Muito baixo. 
Estes riscos são 
considerados aceitáveis. 
Não são necessárias outras 
ações para além daquelas 
que garantem que o controlo 
é mantido. 

5. Muito baixo. 
Estes riscos são 
considerados aceitáveis. 
Não são necessárias outras 
ações para além daquelas 
que garantem que o controlo 
é mantido. 
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4.5.5.  Método WTF 

O método de William T. Fine (WTF) tem em consideração 3 variáveis: a Gravidade/Severidade 

das Consequências (S), a Probabilidade/Possibilidade (P) de que alguém irá ser afetado pelo perigo e 

a Frequência (F) da exposição à fonte de perigo. Estas variáveis serão designadas de Fator 

consequência (C), Fator probabilidade (P) e Fator exposição (E), respetivamente. Estes têm uma escala 

de 6 níveis descritos entre a Tabela 32 e a Tabela 35.  

Neste método a magnitude de risco (R) tem uma escala de 5 níveis e é determinada pelo 

produto das 3 variáveis acima referidas segundo a Equação 2: 

𝑅 = 𝐶 × 𝐸 × 𝑃 2 

Tabela 32 - Escala do fator consequência (C) - Método WTF [42] 

Fator consequência (C) 

100 Catastrófico – muitas vítimas mortais. 

50 Vários mortos. 

25 Morte – acidente mortal. 

15 Lesões graves – incapacidade permanente / amputação 

5 Lesões com baixa – incapacidade temporária. 

1 Pequenos ferimentos – lesões ligeiras, contusões, golpes, etc. 

 
Tabela 33 - Escala do fator exposição (E) - Método WTF [42] 

Fator exposição (E) 

10 Contínua – muitas vezes/dia 

6 Frequente – aproximadamente 1vez/dia 

5 Ocasional - >1 vez/semana a < 1 vez/mês 

4 Irregular - ≥1 vez/mês a < 1 vez/ano  

1 Raro – sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 

0,5 Pouco provável – Não se sabe se ocorre, mas é possível que possa ocorrer. 

 
Tabela 34 - Escala do fator probabilidade (P) - Método WTF [42] 

Fator probabilidade (P) 

10 Muito Provável  
Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de risco 
ocorrer. 

6 Possível É muito possível que ocorra acidente. Probabilidade de 50%. 

3 Raro Acidente com incidência rara. Probabilidade 10% 

1 Repetição improvável Já aconteceu, mas é difícil que se repita. Probabilidade de 1% 

0,5 Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente remota. 

0,1 Praticamente impossível 
Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em muitos anos 
de exposição.  

 
Tabela 35 - Índice de Risco e Prioridades de Intervenção segundo a Magnitude do Risco - Método WTF [42] 

Magnitude do risco Índice de Risco Prioridades de Intervenção 

≥ 400 1 Grave e iminente 
Suspensão imediata da atividade 

perigosa. 

[200 - 400[ 2 Alto Correção imediata. 

[70 - 200[ 3 Notável Correção necessária urgente. 

[20 - 70[ 4 Moderado Não é urgente, mas deve corrigir-se. 

< 20 5 Aceitável Pode omitir-se a correção. 
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5. Implementação do sistema SST nas obras da associação JaC 

Como referido no capítulo 4.4 foi dada formação aos Diretores dos Camp In de modo a estes 

perceberem as mudanças feitas a nível de segurança e, também, para posteriormente darem a 

formação aos coordenadores e voluntários no início dos programas, como mencionado no capítulo 

4.4.10. 

A implementação de todas estas ferramentas foi depois introduzida nos Camp In da associação 

JaC. Foram realizadas algumas visitas às obras, com o objetivo de perceber se a implementação do 

referido na formação de diretores foi cumprida e perceber se é necessário fazer alguma alteração aos 

documentos e regras criados.  

5.1. Resultados da Apreciação do Risco 

Depois de identificados os métodos no capítulo 4.5, segue-se a avaliação dos riscos. É feita 

uma comparação dos vários resultados para perceber qual o melhor método para a associação JaC. 

5.1.1.  Método 3TRA-Con 

A avaliação do risco das várias operações de construção através do método 3TRA-CON está 

na Tabela 36 e na Tabela 37. Atribuiu-se estes níveis de prevenção e controlo juntamente com alguns 

Gestores de Projeto, devido à vasta experiência que têm de uma obra da associação JaC. 

Tabela 36 - Estimação do Risco - Método 3TRA-Con 

Rebarbadora 
Risco 

Gravidade Potencial 

de Lesões e Doenças 

Nível de Prevenção 

e Controlo 

Estimativa do 

Risco 

Cortes, golpes, 

perfurações, 

entaladelas 

2 1 5 

Eletrocussão 3 1 4 

Projeção de 

fragmentos ou 

partículas 

2 1 4 

Lesões oculares 1 1 5 

Inalação de 

poeiras 
3 1 4 

Queda de objetos 3 1 4 

Incêndio 3 1 4 

Escadas 

portáteis 

Queda de altura 3 1 4 

Queda de objetos 3 1 4 

Coberturas Queda de altura 3 2 2 

Queda de objetos 3 1 4 

Andaimes Queda de altura 3 2 2 

Queda de objetos 3 1 4 

Demolições 

Manuais 

Queda ao mesmo 

nível 
2 1 5 

Queda de objetos 3 1 4 

Projeção de 

partículas 
2 1 5 

Lesões oculares 2 1 5 

Pancadas, cortes, 

entaladelas e 

esmagamentos 

2 1 5 

Eletrocussão 3 1 4 
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Tabela 37 - Estimação do Risco - Método 3TRA-Con (continuação) 

 

Risco 
Gravidade Potencial 

de Lesões e Doenças 

Nível de 

Prevenção e 

Controlo 

Estimativa do 

Risco 

Pinturas e 

envernizamentos 

Exposição a 

substâncias 

nocivas ou tóxicas 

2 1 5 

Contactos 

Elétricos 
3 1 4 

Movimentação 

manual de 

cargas 

Sobre esforço ou 

movimentos 

incorretos 

3 1 4 

Choque com 

objetos 
1 1 5 

Entalamentos 1 1 5 

Utilização de 

solventes 

Intoxicação 3 1 4 

Contacto do 

solvente com a 

pele 

2 1 5 

Exposição calor Golpe de calor 1 1 5 

Esgotamento 

físico e 

deficiências 

circulatórias 

1 1 5 

Desidratação 1 1 5 

Perda de sal ou 

deficiência na 

sudação 

2 1 5 

 
Com este método conclui-se que é necessário ter atenção aos trabalhos em cobertura e 

andaimes, principalmente a queda em altura por ser uma atividade de grande risco, sendo que as 

restantes atividades têm apenas pequeno risco ou até insignificante, pelo que só se deve continuar a 

observar e a fazer o que se tem feito até então. 

5.1.2.  Método da matriz composta – P  

A avaliação do risco com os parâmetros indicado acima está na Tabela 38 e na Tabela 39. 

Tabela 38 - Magnitude do Risco - Método matriz composta - P 

 

Risco Severidade Frequência 

Procedimentos 

e condições de 

segurança 

adotados 

N 
Magnitude do 

Risco 

Rebarbadora Cortes, golpes, 

perfurações, 

entaladelas 

3 2 5 4 120 

Eletrocussão 2 5 5 4 200 

Projeção de 

fragmentos ou 

partículas 

3 2 5 4 120 

Lesões 

oculares 
4 5 5 4 400 

Inalação de 

poeiras 
2 3 5 4 120 

Queda de 

objetos 
2 4 5 4 160 

Incêndio 2 5 5 4 200 
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Tabela 39 - Magnitude do Risco - Método matriz composta - P (continuação) 

 

Risco Severidade Frequência 

Procedimentos 

e condições de 

segurança 

adotados 

N 
Magnitude do 

Risco 

Escadas 

portáteis 

Queda de 

altura 
1 4 5 4 80 

Queda de 

objetos 
2 4 5 4 160 

Coberturas Queda de 

altura 
1 4 3 4 48 

Queda de 

objetos 
1 3 5 4 60 

Andaimes Queda de 

altura 
1 5 3 4 60 

Queda de 

objetos 
1 3 5 4 60 

Demolições 

manuais 

Queda ao 

mesmo nível 
4 3 5 4 240 

Queda de 

objetos 
2 3 5 4 120 

Projeção de 

partículas 
4 2 5 4 160 

Lesões 

oculares 
4 4 5 4 320 

Pancadas, 

cortes, 

entaladelas e 

esmagamentos 

3 2 5 4 120 

Eletrocussão 1 5 5 4 100 

Pinturas e 

envernizamentos 

Exposição a 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 

4 2 5 4 160 

Contactos 

Elétricos 
1 4 5 4 80 

Movimentação 

manual de 

cargas 

Sobre esforço 

ou movimentos 

incorretos 

2 3 5 4 120 

Choque com 

objetos 
5 4 5 4 400 

Entalamentos 4 4 5 4 320 

Utilização de 

Solventes 

Intoxicação 2 4 5 4 160 

Contacto do 

solvente com a 

pele 

3 4 5 4 240 

Exposição calor Golpe de calor 5 3 5 4 300 

Esgotamento 

físico e 

deficiências 

circulatórias 

4 5 5 4 400 

Desidratação 4 5 5 4 400 

Perda de sal 

ou deficiência 

na sudação 

3 5 5 4 300 

 
Quanto ao método da matriz composta P, as situações mais desfavoráveis são consideradas 

situações aceitáveis, ou seja, não existe grande urgência na sua prevenção. 



46 
 

5.1.3.  Método da matriz simples (3x3) 

A avaliação dos riscos usando o método da matriz simples (3x3) está detalhado na Tabela 40. 

Tabela 40 - Magnitude do Risco - Método matriz simples (3x3) 

 Risco Gravidade Probabilidade Magnitude do Risco 

Rebarbadora Cortes, golpes, 

perfurações, 

entaladelas 

2 2 3 

Eletrocussão 1 3 3 

Projeção de 

fragmentos ou 

partículas 

2 2 3 

Lesões oculares 3 3 5 

Inalação de poeiras 2 2 3 

Queda de objetos 1 3 3 

Incêndio 2 3 4 

Escadas 

portáteis 

Queda de altura 1 2 2 

Queda de objetos 1 2 2 

Coberturas Queda de altura 1 2 2 

Queda de objetos 1 2 2 

Andaimes Queda de altura 1 2 2 

Queda de objetos 1 3 3 

Pinturas e 

envernizamentos 

Exposição a 

substâncias nocivas ou 

tóxicas 

2 2 3 

Contactos Elétricos 1 3 3 

Demolições 

manuais 

Queda ao mesmo nível 2 2 3 

Queda de objetos 1 3 3 

Projeção de partículas 2 2 3 

Lesões oculares 3 3 5 

Pancadas, cortes, 

entaladelas e 

esmagamentos 

3 2 4 

Eletrocussão 1 3 3 

Movimentação 

manual de 

cargas 

Sobre esforço ou 

movimentos incorretos 
2 2 3 

Choque com objetos 3 3 5 

Entalamentos 3 3 5 

Utilização de 

Solventes 

Intoxicação 1 3 3 

Contacto do solvente 

com a pele 
2 3 4 

Exposição calor Golpe de calor 3 2 4 

Esgotamento físico e 

deficiências 

circulatórias 

3 3 5 

Desidratação 3 3 5 

Perda de sal ou 

deficiência na sudação 
2 3 5 

 
O método da matriz simples (3x3), em comparação com o método da matriz composta P, dá 

maior destaque a mais riscos. Três operações, nomeadamente as que envolvem trabalho em alturas – 

Escadas portáteis, andaimes e cobertura – têm um índice de risco de grau importante, ou seja, este 

indica que não se devem começar trabalhos antes de uma prevenção melhorada para estas tarefas. A 

maioria das restantes tarefas tem um índice de risco de grau moderado, o que indica que se deve fazer 

alterações na prevenção dos riscos com a maior brevidade possível.  
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5.1.4.  Método da matriz simples BS8800 

Em seguida são avaliados os riscos para cada tarefa, através do método BS8800 (Tabela 41). 

Tabela 41 - Magnitude do Risco - Método matriz simples BS8800 

 Risco Gravidade Probabilidade Magnitude do Risco 

Rebarbadora Cortes, golpes, 

perfurações, 

entaladelas 

2 2 2 

Eletrocussão 1 4 2 

Projeção de 

fragmentos ou 

partículas 

2 2 2 

Lesões oculares 3 3 5 

Inalação de poeiras 2 2 2 

Queda de objetos 1 2 1 

Incêndio 2 4 5 

Escadas 

Portáteis 

Queda de altura 1 2 1 

Queda de objetos 1 2 1 

Coberturas Queda de altura 1 2 1 

Queda de objetos 1 2 1 

Andaimes Queda de altura 1 4 2 

Queda de objetos 1 3 1 

Demolições 

manuais 

Queda ao mesmo 

nível 
2 2 2 

Queda de objetos 1 3 1 

Projeção de 

partículas 
2 3 3 

Lesões oculares 3 4 5 

Pancadas, cortes, 

entaladelas e 

esmagamentos 

3 2 4 

Eletrocussão 1 4 2 

Pinturas e 

envernizamentos 

Exposição a 

substâncias nocivas 

ou tóxicas 

2 2 2 

Contactos Elétricos 1 4 2 

Movimentação 

manual de 

cargas 

Sobre esforço ou 

movimentos 

incorretos 

2 2 2 

Choque com objetos 3 3 5 

Entalamentos 3 3 5 

Utilização de 

Solventes 

Intoxicação 1 3 2 

Contacto do solvente 

com a pele 
2 3 3 

Exposição Calor Golpe de calor 3 2 4 

Esgotamento físico e 

deficiências 

circulatórias 

3 4 5 

Desidratação 3 4 5 

Perda de sal ou 

deficiência na 

sudação 

2 4 5 

 
Observando os resultados da Magnitude do Risco para este método, observa-se que os 

resultados são menos satisfatórios que os outros métodos já analisados. A maior parte dos riscos 

devem ser prevenidos de maneira diferente, antes de se começar essa tarefa. Isto poderá acontecer 
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devido à variável Probabilidade, que tem valores mais definidos que nos outros métodos, o que resulta 

em resultados de Magnitude de Risco inferiores.  

5.1.5.  Método WTF 

Em seguida encontra-se a magnitude de risco para cada tarefa para o método WTF entre a 

Tabela 42 e a Tabela 43. 

O método WTF tem resultados semelhantes aos do método simples (3x3). O risco mais 

preocupante neste método é a queda em altura de coberturas. Dos restantes riscos, grande parte 

aconselham uma correção urgente.  

Tabela 42 - Magnitude do Risco - Método WTF 

 
Risco 

Fator 

consequência 

Fator 

probabilidade 

Fator 

exposição 

Magnitude do 

Risco 

Rebarbadora Cortes, golpes, 

perfurações, 

entaladelas 

15 6 4 360 

Eletrocussão 25 0,5 1 12,5 

Projeção de 

fragmentos ou 

partículas 

15 3 4 180 

Lesões oculares 1 3 1 3 

Inalação de 

poeiras 
5 6 1 30 

Queda de 

objetos 
25 3 1 75 

Incêndio 5 3 1 15 

Escadas 

portáteis 

Queda de altura 15 3 1 45 

Queda de 

objetos 
15 3 1 45 

Coberturas Queda de altura 25 6 4 600 

Queda de 

objetos 
25 6 1 150 

Andaimes Queda de altura 25 3 1 75 

Queda de 

objetos 
25 3 1 75 

Demolições 

manuais 

Queda ao 

mesmo nível 
5 3 4 60 

Queda de 

objetos 
15 3 4 180 

Projeção de 

partículas 
1 6 1 6 

Lesões oculares 5 3 1 15 

Pancadas, 

cortes, 

entaladelas e 

esmagamentos 

5 6 1 30 

Eletrocussão 25 3 1 75 

Pinturas e 

envernizamentos 

Exposição a 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 

5 6 4 120 

Contactos 

Elétricos 
25 3 1 75 
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Tabela 43 - Magnitude do Risco - Método WTF (continuação) 

 Risco 
Fator 

consequência 

Fator 

probabilidade 

Fator 

exposição 

Magnitude do 

Risco 

Movimentação 

manual de 

cargas 

Sobre esforço 

ou movimentos 

incorretos 

5 3 4 60 

Choque com 

objetos 
1 3 1 3 

Entalamentos 1 3 1 3 

Utilização de 

solventes 

Intoxicação 15 3 1 45 

Contacto do 

solvente com a 

pele 

5 3 4 60 

Exposição calor Golpe de calor 1 6 4 25 

Esgotamento 

físico e 

deficiências 

circulatórias 

5 0,5 1 2,5 

Desidratação 5 0,5 1 2,5 

Perda de sal ou 

deficiência na 

sudação 

5 0,5 1 2,5 

 

5.1.6.  Resumo Avaliação do Risco 

A Tabela 44 resumem os resultados obtidos nos métodos acima descritos para cada risco.  

A magnitude do risco no uso da rebarbadora difere entre os vários métodos. O método 3TRA-

Con e o método composto P são os que mais se assemelham. Desses métodos conclui-se que o risco 

é pequeno e que se deve continuar a observar a situação. Como dito anteriormente o método BS8800 

é o que dá resultados mais gravosos. 

Os métodos da matriz simples – simples 3x3 e BS8800 – são os métodos onde resultam 

magnitudes de risco mais baixas. Nas escadas portáteis os restantes métodos – 3TRA-CON, composta 

P e o WTF – os resultados não são muito gravosos.  

Os trabalhos na cobertura são os que têm resultados mais gravosos, de todos os analisados. 

Aqui todos os métodos têm relativamente o mesmo resultado – índice de risco baixo. Sendo assim é 

mesmo necessário ter atenção aos trabalhos na cobertura e fazer algumas alterações de modo a 

combater os riscos. 

Quanto aos trabalhos em andaimes, os resultados para alguns métodos, com exceção do 

método 3TRA-CON e BS8800, são razoáveis. Estes indicam que a situação requer algumas alterações. 

O método 3TRA-CON e BS8800 indicam que devem ser desenvolvidos esforços substanciais para 

reduzir o risco e que estas devem ser implementadas urgentemente, sendo que para a queda de 

objetos os riscos consideram-se inaceitáveis.  

As demolições manuais têm uma situação aceitável para todos os métodos. Apesar do método 

BS8800 ter resultados menos favoráveis para a queda ao mesmo nível e de objetos e para a 

eletrocussão, este assemelha-se aos restantes métodos nos restantes riscos. 
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Os riscos para pinturas e envernizamentos têm índice de risco médio, ou seja, deve ser 

equacionada a redução do risco para um nível tolerável a aceitável. Mais uma vez nota-se que o método 

BS8800 tem valores de índice de risco inferiores, em comparação com os outros métodos.  

Na movimentação manual de cargas, deve-se ter em atenção ao sobre esforço ou aos 

movimentos incorretos. Neste risco deve-se fazer esforços para reduzir o risco. Um desses esforços 

passa por limitar a carga que cada voluntário pode transportar – 25 kg. Quanto aos restantes riscos, 

estes não requerem alterações desde que se mantenham as prevenções já aplicadas. 

A utilização de solventes é uma tarefa com um índice de risco moderado a tolerável, apesar de 

ser precaução para o risco de intoxicação. Portanto nalgumas situações deve-se fazer um esforço para 

reduzir o risco. 

Quanto à exposição solar todos os métodos resultam numa situação ótima, que não requer 

alterações, com exceção ao risco de golpe de calor. Este último tem um índice de risco moderado, ou 

seja, a prioridade de intervenção não é urgente, mas deve-se corrigir.  

Resumindo, o método que confere maior proteção aos voluntários é o método BS8800. Como 

observado anteriormente, este método tem uma escala de probabilidade, que agrava o índice de risco. 

Todavia, sendo o JaC uma associação com obras privadas, não necessita de uma segurança tão 

apertada como em obras públicas.  

O método WTF e o método de matriz simples (3x3), também, conferem grande proteção aos 

voluntários, pois os resultados da magnitude de risco indicam que grande parte das prevenções aos 

riscos identificados devem ser alterados urgentemente. Com a mesma razão que o método BS8800, 

estes métodos não se enquadram tanto à natureza do JaC e, portanto, serão desconsideradas. 

Os restantes métodos – 3TRA-CON e composto P – são os métodos mais brandos, em 

comparação com os restantes métodos, a nível de segurança. Sendo que ambos os métodos são muito 

semelhantes, para a associação JaC será mais pertinente a utilização do método mais simples, sendo 

este o método 3TRA-CON. O método composto P tem mais variáveis, o que dificulta a sua utilização. 

Para além disso o método 3TRA-CON em vez de usar a variável probabilidade, que é uma variável 

pouco certa, este usa o nível de prevenção e controlo atualmente, o que resulta numa avaliação de 

risco mais adequada. 

5.2. Inspeções das obras nos Camp In 

Para as vistorias em obra criou-se um documento de verificação não exaustivo, denominado 

‘Checklist’, com apoio das listas de verificação da ACT [43]. Este é possível visualizar na Tabela 45. 

Para além deste documento preencheu-se os Registos de Monitorização e Prevenção (capítulo 4.4.6). 

Antes dos Camp In foram visualizadas todas as casas que iriam ser reabilitadas, de modo a 

perceber o grau de risco de cada casa e acrescentar algumas recomendações a nível de segurança, 

visível na Tabela 46 e Tabela 47. 
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Tabela 44 - Resultados da Magnitude de Risco dos vários métodos 

Rebarbadora 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Cortes, golpes, perfurações, 
entaladelas 

5 4 3 2 2 

Eletrocussão 4 4 3 2 5 

Projeção de fragmentos ou 
partículas 

4 4 3 2 3 

Lesões oculares 5 5 5 5 5 

Inalação de poeiras 4 4 3 2 4 

Queda de objetos 4 4 3 1 3 

Incêndio 4 4 4 5 5 

Escadas Portáteis 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Queda de altura 4 3 2 1 4 

Queda de objetos 4 4 2 1 4 

Coberturas 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Queda de altura 2 3 2 1 1 

Queda de objetos 4 3 2 1 3 

Andaimes 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Queda de altura 2 3 3 2 3 

Queda de objetos 4 3 3 1 3 

Demolições manuais 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Queda ao mesmo nível 5 4 3 2 4 

Queda de objetos 4 4 3 1 3 

Projeção de partículas 5 4 3 3 5 

Lesões oculares 5 5 5 5 5 

Pancadas, cortes, entaladelas e 
esmagamentos 

5 4 4 4 4 

Eletrocussão 4 4 3 2 3 

Pinturas e envernizamentos 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Exposição a substâncias nocivas 
ou tóxicas 

5 4 3 2 3 

Contactos Elétricos 4 3 3 2 3 

Movimentação manual de cargas 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Sobre esforço ou movimentos 
incorretos 

4 4 3 2 4 

Choque com objetos 5 5 5 5 5 

Entalamentos 5 5 5 5 5 

Utilização de solventes 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Intoxicação 4 4 3 2 4 

Contacto do solvente com a pele 5 4 4 3 4 

Exposição Calor 3TRA-Con composta P simples 3x3 BS8800 WTF 

Risco Magnitude do Risco 

Golpe de calor 5 5 4 4 4 

Esgotamento físico e deficiências 
circulatórias 

5 5 5 5 5 

Desidratação 5 5 5 5 5 

Perda de sal ou deficiência na 
sudação 

5 5 5 5 5 



52 
 

 
Tabela 45 - Checklist para vistorias das obras do JaC 

Existe Dossier de Obra?  

Existe sinalização?  

Há folha de contacto de emergência?  

Há Kit 1ºs socorros?  

Existe extintor?  

Houve formação?  

Assinaram Ficha EPI?  

Todos usam capacete?  

Todos têm biqueira de aço?  

Registo de Monitorização preenchido?  

 

Tabela 46 - Nível de risco de cada casa a ser reabilitada pelo JaC nos Camp In 

Campo Casa 
Nível de 

Risco 
Recomendações para os Diretores de cada Camp In 

A A.1 baixo Se for preciso realizar trabalhos no telhado, nível de risco passa para alto. 

A.2 médio É necessário andaime para fazer o forro da cobertura. 

A.3 baixo Se for preciso realizar trabalhos no telhado, nível de risco passa para alto. 

A.4 baixo Se for preciso realizar trabalhos no telhado, nível de risco passa para alto. 

A.5 alto 
Falar com técnico de segurança. Poderá ser necessário usar linha de vida. É 
necessário montar andaimes à volta da casa e colocar sinalética de rua. 

B 
B.1 alto 

Falar com técnico de segurança. Poderá ser necessário usar linha de vida. É 
necessário montar andaimes à volta da casa. 

B.2 alto 
Falar com técnico de segurança. Poderá ser necessário usar linha de vida. É 
necessário montar andaimes à volta da casa. 

B.3 baixo - 

B.4 médio São necessários andaimes, caso se faça a reabilitação da parede lateral. 

C C.1 alto É necessário montar andaime à volta e dentro de casa. 

C.2 baixo 
Se for preciso pintar parede lateral, tem de se montar andaimes e colocar sinalética 
de rua. 

C.3 médio É necessário montar andaimes na fachada. 

C.4 baixo - 

D 
D.1 alto 

Falar com técnico de segurança. É necessário montar andaimes à volta da casa e 
colocar sinalética de rua. 

D.2 alto 
Falar com técnico de segurança e engenheiro civil. Poderá ser necessário usar linha 
de vida. É necessário montar andaimes à volta e dentro de casa e colocar sinalética 
de rua. 

D.3 baixo 
É necessário montar andaimes para pintura das paredes e para a impermeabilização 
do wc. É, também, preciso sinalética de rua! 

E 
E.1 alto 

São necessários andaimes dentro de casa e na fachada, para a reabilitação das 
paredes e cobertura de chapa metálica. 

E.2 baixo Atenção aos trabalhos de demolição. 

E.3 alto É necessário montar andaimes ao longo da fachada. 

E.4 médio 
É necessário montar andaime ao longo da fachada e nas escadas para pintar. É 
preciso sinalética rua. 

E.5 médio Se for preciso realizar trabalhos no telhado, nível de risco passa para alto. 

F 
F.1 médio 

Se for preciso pintar fachada, é necessário montar andaimes e colocar sinalética de 
rua. 

F.2 alto São necessários andaimes à volta da casa e sinalética de rua. 

F.3 médio É necessário montar andaimes ao longo da fachada. 

F.4 baixo 
Se for necessário pintar fachada, nível de risco passa para médio: será necessário 
montar andaimes e colocar sinalética de rua 
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Tabela 47 - Nível de risco de cada casa a ser reabilitada pelo JaC nos Camp In (continuação) 

Campo Casa 
Nível de 

Risco 
Recomendações para os Diretores de cada Camp In 

G 
G.1 alto 

São necessários andaimes na fachada da frente com 1 lance, mas na fachada 
da retaguarda é necessário andaime com 2 lances. 

G.2 alto 
Falar com técnico de segurança. Poderá ser necessário usar linha de vida. É 
necessário montar andaimes à volta da casa. 

G.3 alto 
Falar com técnico de segurança. Poderá ser necessário usar linha de vida. É 
necessário montar andaimes à volta da casa e na zona das escadas e colocar 
sinalética de rua. 

H 
H.1 alto 

Falar com técnico de segurança. É necessário montar andaimes à volta da casa 
(menos na fachada de trás) e colocar sinalética de rua.  

H.2 alto 
Falar com técnico de segurança. É necessário montar andaimes à volta da casa 
(menos na fachada de trás) e colocar sinalética de rua. 

H.3 alto 
Falar com técnico de segurança. Poderá ser necessário usar linha de vida. É 
necessário montar andaimes à volta da casa e colocar sinalética de rua. 

 
Para os vários campos visitados criou-se gráficos, em percentagem, que analisam, de um modo 

geral, vários dados sobre a implementação das novas regras e documentos. Os dados analisados 

tiveram por base a Tabela 45 - Checklist para vistorias das obras do JaC e as recomendações da 

Tabela 46 e da Tabela 47. A formação refere-se à existência ou não desta para os voluntários e 

coordenadores; a Declaração de Entrega de EPI refere-se ao preenchimento destas por todos os 

intervenientes na obra; os Registos de Monitorização e Prevenção referem-se ao preenchimento 

periódico destes por parte dos coordenadores e gestores de projeto; a Sinalização e Folha de Contactos 

de Emergência referem-se à sinalização que deve estar exposta em obra e à Folha de Contactos de 

Emergência que deve estar preenchida consoante a localização das obra; as Regras de Obra baseiam-

se essencialmente na indumentária, incluindo o uso de EPI, e se a obra encontra-se ou não arrumada 

e limpa; por fim as recomendações seguidas referem-se principalmente às recomendações da Tabela 

46 e da Tabela 47, mas, também, nas recomendações feitas durante as visitas às obras.  

5.2.1.  Camp In B 

O primeiro campo que se realizou, foi o campo B. Realizou-se uma visita ao campo no segundo 

e terceiro dia de obras. Como mencionado na Tabela 46, o campo B reabilitou 4 casas.  

De um modo geral, faltou a formação aos coordenadores, onde são explicados os novos 

documentos que devem ser preenchidos em obra. Por conseguinte não foram preenchidos os Registos 

de Monitorização e Prevenção em nenhuma das casas. Foi necessário instruir os coordenadores para 

o uso deste documento. O extintor era, também, algo que faltava em todas as obras, sendo este de 

permanência obrigatória em obra. O preenchimento das Declarações de Entrega de EPI, apesar de já 

constar na formação de voluntários, só foi assinada numa das casas pelos voluntários e Técnicos de 

Obra. Apesar da obrigatoriedade do uso de biqueiras de aço, dois voluntários não possuíam este EPI. 

Para além disso, o uso de capacete não era cumprido em certas ocasiões, onde era estritamente 

necessário. Apesar de o seu uso já não ser obrigatório sempre que se está em obra, como estipulado 

nos documentos, este continua a ser obrigatório em certos trabalhos e situações. Por fim, nas obras 

com produção de poeiras, nem todos os voluntários usavam máscaras, apesar de estas serem 

providenciadas.  
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Todavia todas as obras se encontravam arrumadas e limpas. Esta visita foi efetuada durante a 

onda de calor que aconteceu em julho, com a temperatura superior a 40ºC. Disto isto o horário de 

trabalho foi alterado durante esses dias, de modo a que os voluntários não trabalhassem durante as 

horas de maior calor – começou-se mais cedo, fez-se uma pausa maior de almoço e terminou-se mais 

tarde.  

No Gráfico 3, encontra-se um resumo da análise feita durante a visita ao campo B.  

Em termos da segurança em obra, uma das casas – B.2 – era mais preocupante devido aos 

andaimes. Apesar de grande parte dos andaimes serem do tipo europeu, à exceção de um que era do 

tipo tradicional, estes não foram montados de acordo com o EN 12181:2003 de modo a proteger a 

queda em altura. Nenhum dos andaimes possuía guarda-corpos, nem proteção lateral contra quedas 

em altura, como visível na Figura 9. Para além disto, o andaime não estava fixo à parede e estava 

numa zona de passagem (entrada da casa). Apesar de este campo estar dependente do material 

fornecido pela Câmara Municipal, um dos andaimes, que não estava em uso, tinha guarda-corpos e 

proteção lateral, como consta na Figura 10. O acesso aos andaimes era feito através de escadas de 

mão, que estava sempre segura por outro voluntário, na subida e descida dos intervenientes.  

 
Gráfico 3 – Resumo da visita ao Camp In B 

  
Figura 9 – Andaime com acesso por escada de mão - casa B.2 
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Figura 10 - Andaime com guarda-corpos e proteção lateral, com acesso por escada de mão - casa B.2 

Na Figura 11 e na Figura 12 vê-se um exemplo dos voluntários a trabalhar e duma Folha de 

Contactos de Emergência preenchida. 

 
Figura 11 - Voluntários a escavar na casa B.1 

 
Figura 12 - Folha de Contactos de Emergência preenchido - casa B.3 
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5.2.2.  Camp In E 

O segundo campo visitado, foi o E. Primeiramente visitou-se durante o chamado pré-campo, 

onde decorre a preparação das obras – montagem de andaimes, entrega de material, sinalização, etc. 

– e decorre, também, a formação dos coordenadores e a dos voluntários, antes do campo efetivamente 

começar. Esta visita foi no âmbito de perceber se a formação estava bem estruturada e, principalmente, 

se era bem apresentada. Foi, também, com o propósito de entender se a preparação das obras, a nível 

de segurança, era executada da melhor forma – montagem dos andaimes segundo a norma EN 

12811:2003, sinalização nos sítios devidos e se os Dossiers de Obra estão preparados.  

Desta primeira visita conclui-se que a formação dos coordenadores não foi preparada e foi 

necessário intervir nalgumas situações. Dito isto a formação dos voluntários não teve falhas a nível de 

apresentação. O registo de ambas as formações foram assinadas por todos os voluntários e 

coordenadores. A nível das obras, como aconteceu no Camp In B, os andaimes foram fornecidos pela 

Câmara Municipal, o que fez com que alguns andaimes fossem montados no último dia de pré-campo, 

o que já não foi presenciado, mas, também, durante o campo. A nível de sinalização esta foi colocada 

no primeiro dia do campo e o planeamento das obras foi executado e preenchido em cada Dossier de 

Obra. 

Efetuou-se uma segunda visita durante o terceiro e quarto dia de obras. Este campo tinha 5 

casas para reabilitar, das quais duas necessitavam de andaimes na fachada.  

No geral, faltou a Folha de Contactos de Emergência em todas as obras, que devia ter sido 

preenchido durante o pré-campo. Para além disso, o preenchimento dos Registos de Monitorização e 

Prevenção só foi executada numa das obras. Um dos grandes problemas deste campo foi a 

organização e limpeza das obras, apesar de este ser um ponto várias vezes abordado na formação.  

Contudo todas as Declarações de Entrega de EPI estavam assinadas por todos os 

intervenientes (exemplo na Figura 16), excetuando uma casa, onde o técnico de obra não tinha 

assinado. Comparando com o anterior Camp In, o uso de biqueiras de aço estava a ser mais bem 

cumprido, apesar de esta regra não ter sido cumprida por 2 voluntários durante a visita às obras.  

Todos os andaimes montados pela Câmara Municipal tinham problemas. Na casa E.4 era 

necessário rebocar uma parte da fachada e pintá-la. O andaime do tipo europeu, que foi montado numa 

das fachadas, não foi fixo ao edifício, pelo que foi improvisada uma solução temporária, por não haver 

o material necessário para fixar o andaime, através de cordas presas ao pilar. Para além disso, o 

andaime tinha um patamar intermédio que não tinha guarda-costas nem altura suficiente para uma 

pessoa estar em pé. Para subir ao último patamar, tinha de se passar para o andaime tradicional que 

estava ao lado, ligado apenas por uma plataforma, que não estava fixa ao andaime e sem guarda-

costas, como se pode observar na Figura 13. Para resolver esta questão foi retirado o último patamar, 

o que permitiu que o patamar intermédio passasse a ser o último patamar com altura adequada, com 

guarda-costas e sem riscos de segurança na subida. Na casa E.5 os andaimes eram do tipo tradicional. 

Estes não estavam fixos ao edifício, mas estavam numa zona restringida por dois edifícios. Contudo 

faltavam niveladores de base de apoio na maioria dos prumos, sendo que estes estavam apenas 
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suportados por barrotes de madeira visível na Figura 14. Na casa E.1 existia um andaime tradicional 

com apenas um lance, mas sem guarda-costas para a limpeza da cobertura. Durante a visita os 

voluntários estavam protegidos pela viga, mas quando se movesse o andaime para outro local da sala, 

deixaria de haver qualquer apoio, como se observa na Figura 15.  

No Gráfico 4, encontra-se um resumo da análise feita durante a visita ao campo E. 

 
Gráfico 4 - Resumo da visita ao Camp In E 

 

 
Figura 13 - Andaime antes e durante a visita - casa E.4 
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Figura 14 - Andaime na casa E.5 

 
Figura 15 - Andaime para limpeza da cobertura - casa E.1 

 
Figura 16 - Declaração de Entrega de EPI assinado 

5.2.3.  Camp In G 

O terceiro Camp In da associação JaC foi visitado no segundo e terceiro dia de obras. Este 

campo reabilitou 3 casas.  

Numa das casas – G.2 – os trabalhos eram, simplesmente, de rebocar e pintar a fachada. 

Todavia a casa tinha vários andares, por isso era necessário um andaime com vários patamares - 4. 
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Os andaimes eram do tipo europeu e foi montado pela Câmara Municipal. Verificou-se que o andaime 

estava estável e preso ao edifício, mas alguns detalhes não cumpriam com a norma EN 12810. Um 

dos problemas do andaime eram as escadas de acesso para o primeiro patamar – estas estavam na 

extremidade do andaime e não davam acesso à plataforma, como se vê na Figura 18. Outra 

problemática também estava associada ao acesso ao primeiro patamar na outra fachada. O andaime 

nessa fachada não tinha escadas de acesso e foi improvisado um acesso pelos técnicos de obra, que 

não cumpria com as normas de segurança, como está visível na Figura 19. Apesar de os dois andaimes 

estarem interligados, não era possível fazer a travessia entre os andaimes no primeiro patamar. Isto 

acontecia, porque existe um telheiro sobre a plataforma do andaime e não havia guarda-corpos nessa 

zona, Figura 17. Este era outro problema do andaime, pois os trabalhos nessa área não tinham 

qualquer proteção. Foram aconselhados o uso de arnês e a permanência exclusiva do técnico de obra. 

No dia seguinte verificou-se que uso do arnês foi ignorada. Quanto aos documentos de segurança, 

nenhum estava assinado nem preenchido. Contudo a obra estava arrumada e limpa e uso do arnês 

pelos voluntários a partir do segundo patamar era, também, cumprido.  

 
Figura 17 - Telheiro que impede a passagem no andaime - casa G.2 

 
Figura 18 - Escadas de acesso mal posicionadas no andaime - casa G.2 
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Figura 19 - Acesso improvisado para o andaime - casa G.2 

 

Na casa G.1 alguns dos trabalhos a realizar eram: substituição integral da cobertura, 

levantamento de novas paredes laterais, reboco interior e exterior, a instalação de uma casa de banho, 

instalação de eletricidade e canalizações e pintura total das paredes interiores e exteriores. Como o pé 

direito da casa era baixo, os andaimes só precisavam de ter um lance. Faltava o extintor em obra e o 

preenchimento dos Registos de Monitorização e Prevenção. Apesar disso a Declaração de Entrega de 

EPI estava assinado por todos os intervenientes e todos os voluntários usavam capacete nas zonas 

devidas.  

Na última casa – G.3 – já existiam problemas maiores devido à arquitetura da casa. Era 

necessário um andaime na fachada principal para a rebocar, mas o espaço era confinado, o que 

impediu o uso de andaimes do tipo europeu. Para além disso, essa zona tinha escadas o que dificultou 

a montagem dos andaimes – foi necessário retirar o corrimão de modo a caberem os andaimes. Teve 

de se montar um andaime na transversal, com uma tábua de madeira por cima, e tijolos de betão com 

um barrote por cima para ampliar as escadas e suportar os andaimes da fachada e deixá-lo estável. O 

andaime efetivamente ficou estável, mas não estava preso ao edifício. Contudo tinha guarda-corpos, 

no formato de plataforma, na maior parte do andaime. A única zona onde este não tinha guarda-corpos 

era na zona onde só havia um lance no pavimento estabilizado e outra zona, onde se devia ter montado 

mais um lance de modo a proteger os intervenientes. Foi, então, estabelecido que só o técnico de obra 

poderia aceder a esse andaime. Para além do problema do andaime, visível na Figura 20, o uso de 

capacete não estava a ser cumprido por todos os voluntários, nem o preenchimento dos documentos 

de segurança. A iluminação era, também, algo que estava a falhar nas zonas de trabalho dentro de 

casa. 

Mais uma vez a segurança dos campos estava condicionada pelos andaimes e pelo 

preenchimento dos documentos de segurança. Durante a visita todos os documentos foram 

preenchidos e assinados, como se vê no Gráfico 5 e na Figura 21. Os andaimes na casa da Helena 

Milheiro foram movidos no final dos trabalhos nas fachadas onde estavam a ser executados os 

trabalhos, durante a visita, e foram então montados segundo a norma EN 12810. Na casa G.3, o 

andaime permaneceu como estava, mas o uso de capacete já foi mais respeitado.  
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Figura 20 - Andaime na casa G.3 

 

 
Figura 21 - Exemplo de um Registo de Monitorização e Prevenção preenchido no campo G 

No Gráfico 5 encontra-se um resumo da análise efetuada durante as visitas às casas do Camp 

In de G.   

 
Gráfico 5 - Resumo da visita ao Camp In G 
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No Gráfico 6 encontra-se um resumo de todas as visitas, baseado no gráfico de cada campo, 

onde se observa a evolução da visita inicial para a visita após as recomendações dadas no final da 

primeira visita. Entende-se que houve um impacto positivo devido às visitas feitas às várias obras. 

Neste gráfico percebe-se, também, que campos estiveram melhor em termos de segurança. Percebe-

se que o campo B foi o que esteve mais aquém a nível de segurança, devido ao facto de este ter sido 

o primeiro campo realizado neste verão e posteriormente ter-se informado os restantes diretores das 

falhas deste campo e de como melhorar. Neste gráfico, como referido anteriormente, percebe-se que 

os Registos de Monitorização e Prevenção foram ignorados pelos intervenientes, à exceção do campo 

G que após as recomendações preencheram os documentos. 

5.3. Impacto do sistema nos acidentes em obra 

Até à data foram estes os acidentes que existiram no JaC, presentes no Gráfico 7. Perante 

estes valores nota-se um aumento do número de acidentes entre os anos de 2016 e 2017 e uma 

redução deste número a partir do ano de 2018, como se observa na Tabela 48. Este trabalho teve início 

no ano de 2019 e, verificando-se na Tabela 48 que se reduziu o número de acidente atingindo-se o 

objetivo de “zero acidentes”.  

  

Gráfico 7 - Registo de Acidentes em Obra no JaC 
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Tabela 48 - Tendência percentual dos acidentes em obra no JaC 

Tendência percentual dos acidentes em obra no JaC 

Gravidade dos Acidentes 2017 2018 2019 

Baixa +50% -88,89% -100% 

Média +100% -66,67% -100% 

Alta - - - 

 
No Gráfico 8 encontra-se o total de obras realizadas pelo JaC. Percebe-se que a partir de 2016 

o número de obra aumentou abruptamente, o que pode justificar o aumento do número de acidentes 

no Gráfico 7. O ano de 2018 foi o ano em que a associação JaC realizou o maior número de obras - 

87. Apesar disso o número de acidentes foi reduzido a 90%. Até ao momento, foram realizadas 59 

obras em 2019 e registaram-se zero acidentes.  

 

Gráfico 8 - Número de obras da associação JaC em cada ano 
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6. Conclusões e melhoria contínua do sistema 

Neste capítulo final é feita uma síntese das conclusões e principais contributos que podem ser 

retiradas ao longo desta dissertação. É apresentado em resumo os pontos mais importantes a reter de 

cada capítulo e é feita uma conclusão do objetivo global do texto. 

O setor da construção apresenta um número elevado de acidentes de trabalho, principalmente 

nas PME, quando comparado com outros setores. É necessário contrariar esta tendência, através da 

implementação de uma cultura de prevenção e segurança, envolvendo todos os intervenientes.  

O tema da segurança em PME é, de facto, um tema muito pouco abordado, apesar da 

necessidade de melhorar a segurança nestas. Pretendeu-se com este trabalho fazer um estudo sobre 

como se podia assegurar a segurança em obra numa PME com as particularidades da associação JaC, 

devido ao número elevado de obras e de intervenientes que esta associação tem. Todos os 

intervenientes têm um papel relevante a desempenhar na melhoria das condições da SST. É 

fundamental a consciencialização das empresas, com foco nas PME, de que as SST são um 

investimento com retorno e não como uma obrigação.  

Uma grande característica de gestão de segurança nas PME é o uso de comunicação oral, que 

se tentou evitar através da criação de documentos de registo. Estes documentos permitem fazer uma 

avaliação do desempenho – monitorizar, analisar, avaliar e por fim fazer uma revisão pela gestão. 

Grande parte das PME de construção não estão familiarizadas com os conceitos e métodos de 

avaliação. Com a minha experiência em várias obras da associação e com ajuda de outros voluntários, 

foi possível desenvolver uma avaliação do risco correspondente ao nível de risco atual. 

A avaliação de desempenho da SST é o processo de quantificar a eficácia das ações tomadas 

contra os riscos. Existem dois tipos de avaliação de desempenho: a reativa e a proativa. De modo a ter 

os benefícios de ambos os métodos, foi executada uma análise atual do desempenho da empresa e 

foram, também, criadas medidas de modo a prevenir os riscos de cada tarefa, que foram então 

apresentadas em formação para os intervenientes. Para além disso foram realizadas várias inspeções 

para perceber se a implementação das medidas preventivas foi executada. Através dessas inspeções 

percebeu-se que certas medidas foram bem implementadas, tais como a formação e o preenchimento 

de certos documentos do dossier de obra, mas nem tudo foi executado como era previsto. A montagem 

dos andaimes foi um problema em todos os campos e o preenchimento dos Registos de Monitorização 

e Prevenção, também.  

A avaliação de risco ajuda na reflexão de como executar os trabalhos, de modo a reduzir ao 

máximo o risco de acidente e reforçar a resposta de forma a mitigar as consequências de eventuais 

acidentes. Foram analisados vários métodos de avaliação de risco e concluiu-se que o método 3TRA-

CON é o que melhor se enquadra à associação JaC.  

A avaliação do desempenho da SST é complicada e focada em diversos elementos, tais como 

a gestão de risco. Para melhorar este desempenho deve-se adotar uma estratégia de melhoria 

contínua. Através da primeira formação foram alterados alguns elementos, de modo a ir de encontro 
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ao modelo da associação JaC. Através das visitas às obras verificou-se se as medidas eram efetivas e 

eficientes. O facto de a associação estar muito dependente de externos a nível de equipamentos, 

nomeadamente andaimes, dificultou muito os trabalhos a nível de segurança. A monitorização por parte 

dos gestores de projeto ficou, também, aquém do expectável, por ser algo novo e por ser preciso, 

também, mudar a consciência, pelo facto de estarmos a introduzir novos documentos.   

Com base em PSS de outras obras, desenvolveu-se o designado Dossier de Obra, adaptado 

às condições da associação JaC. Foram criados documentos, focando nos registos, e alterados 

documentos já existentes. Focou-se, também, na formação de todos os intervenientes para 

consciencializar e alertar para os perigos. Para garantir que tudo era bem implementado, realizaram-

se várias visitas às obras. Foram encontrados alguns problemas relacionados com as barreiras 

introduzidas por Wong [25]:  

1. a falta de consciência e preocupação com a segurança principalmente por parte dos 

técnicos de obra, já acima mencionados;  

2. a barreira financeira e o facto de estar dependente de outros para a realização de 

certos trabalhos, como o empréstimo de andaimes em condições deploráveis;  

3. a barreira temporal pelo pouco tempo que se tem para terminar as obras de 

reabilitação, que no caso dos Camp In são 10 dias, o que leva também à fadiga dos 

voluntários e técnicos de obra, por trabalharem mais horas que o estipulado. 

Sendo o primeiro ano de implementação encontrou-se várias barreiras, nomeadamente nos 

registos, pelo facto de estar a trabalhar com voluntários e coordenadores ainda habituados ao sistema 

anterior. Este é um fator que com o tempo e formação será devidamente implementado. 

Quanto à associação era importante continuar a fiscalização de obras, passando futuramente 

essa fiscalização para uma empresa externa, de modo a que as auditorias sejam efetuadas com a 

menor influência. Isto poderá alertar os técnicos de obra a alterarem a sua forma de trabalhar, para 

esta ser feita de uma maneira mais segura. Como referido no capítulo 2.6 a consciência dos 

trabalhadores é uma das barreiras mais significativas que impedem a melhoria da SST nas PME. 

Um dos grandes problemas do JaC em obra eram os andaimes em obra. Sendo que grande 

parte dos andaimes são fornecidos pelas Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, etc., estes para 

além de não serem os andaimes mais atuais, ou seja, andaimes tradicionais em vez de andaimes 

europeus, muitas vezes faltavam peças. Seria importante os gestores de projeto terem uma formação 

em andaimes, de modo a perceberem como deve ser feita a montagem e desmontagem destes e para 

terem espírito crítico aquando a montagem dos andaimes nos vários projetos. Foi proposto à 

associação JaC adquirir andaimes próprios para combater este problema.  

Quanto à barreira temporal, foi discutido o facto de os voluntários trabalharem muito mais horas 

do que o estipulado. A melhor maneira de isto ser combatido é efetuarem as visitas do planeamento 

das obras com um engenheiro civil, que permita perceber realmente, quais são os trabalhos a realizar, 

sem que haja trabalhos extra durante o campo. Desta forma saber-se-ia se eram necessários trabalhos 
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prévios somente com técnicos de obra, ou como já tem sido recorrente, os técnicos de obra ou outros 

empreiteiros terminariam as obras. 

A nível de PME de construção era interessante efetuar um trabalho sobre a segurança destas 

a nível nacional e até internacional, pois existem poucos documentos que abordam este tema. Neste 

documento poderia ser feito um inquérito a estas empresas a questionar como é planeada e 

implementada a prevenção de segurança nas obras. Sendo que as PME já devem cumprir todas as 

normas aplicadas, nomeadamente o DL 273/2003, sabendo que as obras podem ser inspecionadas 

pelos municípios.  

Um dos problemas do DL 273/2003 é o facto de este abranger todas as obras de qualquer 

dimensão e complexidade. Seria importante uma nova legislação, onde se aborda o tema da gestão da 

segurança, mas para obras de pequena e média dimensão. 
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Anexo I. Regras de segurança3 

Regras de comportamento 

em obra 

Manter a obra ARRUMADA, LIMPA e SEGURA 

Humildade para ser ensinado! Nenhum voluntário tem anos de experiência 

em obra e por isso deve perceber que tem de pedir apoio técnico e que não 

deve fazer as coisas à sua maneira, ou estaremos a prejudicar a qualidade da 

obra 

Não descuidar da segurança! É quando menos se espera e quando se está 

com excesso de confiança que os acidentes acontecem. Nunca perder o foco 

e atenção em cumprir sempre com as normas de segurança 

Ser responsável no trabalho 

Não fazer da obra um local de brincadeira. Queremos alegria, mas não 

queremos infantilidades, pois estamos na obra com o propósito muito concreto 

de ajudar alguém 

Tolerância zero ao álcool! Não beber álcool antes e durante o tempo de 

obra (das 09:00 às 18:00)! Não trabalhar embriagado 

Trabalhar com a devida iluminação 

Obedecer ao coordenador e ao técnico de obra 

Regras de Manuseamento 

de Máquinas 

É proibida a utilização de máquinas de corte manual a voluntários e 

coordenadores. Exemplos: rebarbadoras, máquina de corte de madeira, etc.4 

Ferramentas caras e que envolvem uma utilização cuidada, para não se 

estragarem, devem ser utilizadas por voluntários apenas após o técnico de obra 

explicar como se utilizam corretamente. Exemplos: Martelo pneumático, 

Lixadeira, Parafusadoras, etc. 

Regras de Indumentária5 Calças compridas que não comprometam os movimentos (com um bom cinto) 

– não se trabalha de calções 

Botas de biqueira de aço 

Capacete sempre 

T-shirt/sweat – não se trabalha em tronco nu 

Regras de equipamentos de proteção 

A associação tem de ter 

para fornecer os seguintes 

EPI a cada voluntário 

1 Capacete 

1 Par de luvas de proteção mecânica – luvas normais 

1 Máscara respiratória 

1 Par de Óculos 

1 Arnês – para os trabalhos que seja necessário 

Regras a serem aplicadas 

em obra6 

Obrigatório utilizar capacete SEMPRE 

Utilizar arnês sempre que trabalho em altura (andaimes, telhado, etc.) 

Utilizar luvas sempre que possível e obrigatoriamente quando estiver a 

trabalhar com telhas ou a carregar coisas pesadas 

Utilizar máscara respiratória sempre que possível e obrigatoriamente quando 

estiver a fazer massa, a picar ou lixar paredes 

Utilizar óculos sempre que possível e obrigatoriamente quando estiver a picar 

paredes 

Utilizar luvas, óculos, máscara e mangas compridas em trabalhos com lã de 

rocha 

Utilizar tampões sonoros para ouvidos a trabalhar com máquinas ruidosas, 

como o martelo pneumático 

 

 

 
3 LUVAS DEVEM SER DE UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA NA MAIOR PARTE DOS TRABALHOS EFETUADOS. 
CAPACETE E BOTAS DE BIQUEIRA DE AÇO SÃO DE USO OBRIGATÓRIO. 
4 Caso use devo assinar Termo de Responsabilidade – Uso de Máquinas de Corte 
5 Evitar trabalhar com anéis, colares e outros adereços do mesmo tipo 
6 Consultar Planos de Monitorização e Prevenção para mais informações 
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A associação tem de 

garantir que existe 

1 Kit de primeiros socorros7 

Luvas, gazes/compressas vários tamanhos, ligaduras elásticas e ligaduras não 

elásticas, fita adesiva, gazes goradas, pensos rápidos, pensos impermeáveis, 

água oxigenada, betadine, álcool, soro fisiológico, pinça, tesoura de pontas 

redondas, pacotes de açúcar, lâmina, seringa, algodão7 

1 Extintor7 

1 Dossier de Obra 

Folha de Contacto de Emergência8 

1 Placa de sinalização8 

 

  

 
7 Devem estar num local bem visível e conhecido por todos os trabalhadores 
8 Deve estar afixada num local bem visível por todos os trabalhadores 
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Anexo II. Fichas de Procedimento de Segurança 

TRABALHOS COM ESCADAS PORTÁTEIS 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

− 

− 

− 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

D 

L 

3  L/D  4 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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TRABALHOS DE COBERTURAS 

 

 

 

− 

− 

− 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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TRABALHOS COM ANDAIME 

✓ 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 
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DEMOLIÇÕES MANUAIS 

 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

− 

− 

− 

− 

✓ 
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3 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

− 

− 

− 

− 

− 

 

 

 

2 

1 
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PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS 

✓ 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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UTILIZAÇÃO DE SOLVENTES 
(e outras substâncias perigosas)  

− 

− 

− 

 

− 

 

− 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 
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EXPOSIÇÃO A AMBIENTES TÉRMICOS QUENTES 

(CALOR) 

− 

− 

− 

− 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 

− 
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TRABALHO COM REBARBADORA 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Anexo III. Declaração de Entrega de EPI 
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Anexo IV. Registo de Acidentes 
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Anexo V. Apólice de Seguros 

 


