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II. Resumo 

No presente trabalho procedeu-se essencialmente a uma análise da Segurança e Saúde no Trabalho 

dentro do Setor da Construção e à elaboração de um Plano de Segurança e Saúde em Fase de Projeto. 

A Construção Civil, quando comparado com outros setores, possui uma série de características 

distintas, nomeadamente em termos da sua gestão, planeamento e locais de trabalho (estaleiros). 

Deste modo, é requerida uma estratégia de implementação da Segurança e Saúde no Trabalho distinta 

da maioria dos outros setores de atividade. 

Deste modo, procedeu-se ao estudo da evolução e história da Segurança e Saúde no Trabalho, bem 

como a sua contextualização dentro do setor da Construção Civil. 

No que toca à elaboração do Plano de Segurança e Saúde em Fase de Projeto, a empreitada em 

análise é o Centro de Interpretação da Natureza do Parque de Monserrate. São identificadas as 

características da empreitada em análise, nomeadamente os condicionalismos existentes, trabalhos 

mais significativos a executar em obra e os riscos que advêm dos mesmos.   

Por fim, procedeu-se à realização de uma Avaliação de Riscos dessa mesma empreitada. Com isto 

pretende-se analisar os perigos, riscos e sugerir medidas de melhoria para os trabalhos analisados. 

Pretende-se também demonstrar a aplicabilidade das Avaliações de Riscos nos Planos de Segurança 

e Saúde em Fase de Projeto, nomeadamente no incremento das condições de segurança em obra e 

na criação de dos bons hábitos, tendo em vista locais de trabalho (estaleiros) mais seguros para todos. 

Palavras-chave: Segurança e Saúde no Trabalho; Setor da Construção; Plano de Segurança e Saúde; 

Avaliação de Riscos.  
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III. Abstract 

In the present work, it is performed an analysis of Occupational Safety and Health within the 

Construction Sector and the elaboration of a Safety and Health Plan in Project Phase. Construction, 

when compared to other sectors, has several distinct characteristics, namely in terms of management, 

planning and workplaces. Therefore, it is necessary a specific strategy for the implementation of 

Occupational Safety and Health, unlike most other sectors of activity. 

Thus, it was performed a study of the evolution and history of Occupational Safety and Health, as well 

as its contextualization in the Construction sector. 

Regarding the preparation of the Safety and Health Plan in Project Phase, the project under analysis is 

the Centro de Interpretação da Natureza within the Parque de Monserrate. The characteristics of the 

construction site under analysis were identified, namely the existing constraints, the most significant 

works to be carried out and the resulting risks. 

Finally, a Risk Assessment was performed for the same project. It was intended the analysis of the 

hazards, risks and it was also suggested some improvement measures for the examined works. It was 

also envisioned to demonstrate the applicability of a Risk Assessment in the Safety and Health Plans in 

Project Phase, namely in increasing the safety conditions at work and the creation of good habits, in 

view of safer workplaces for all involved. 

Key-words: Occupational Safety and Health; Construction Sector; Health and Safety Plan; Risk 

Assessment. 
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1. Introdução 

1.1. Objetivos 

O objetivo principal desta dissertação é a elaboração de um Plano de Segurança e Saúde (PSS) em 

fase de projeto. Com este trabalho pretende-se abordar a área da Segurança e Saúde no setor da 

construção civil. Visto se tratar de um setor com um conjunto vasto de especificidades, este necessita 

de uma intervenção por parte da Segurança e Saúde distinta da maioria dos outros setores de atividade. 

Serão identificadas as características da empreitada em análise, nomeadamente os condicionalismos 

existentes, trabalhos mais significativos a executar em obra e os riscos que advêm dos mesmos.  Como 

complemento ao PSS é apresentada uma avaliação de riscos. Sendo este elemento tipicamente 

utilizado na Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para a avaliação e prevenção de riscos, esta 

ferramenta poderá auxiliar na diminuição da sinistralidade, melhoraria dos comportamentos dos 

intervenientes em obra e diminuir os acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores. 

Tendo em vista o meu enquadramento profissional e aquisição de competências para o futuro, estagiei 

na empresa Parques de Sintra - Monte da Lua (PSML). As funções exercidas durante o estágio 

consistiram no acompanhamento dos trabalhos da Direção Técnica para o Património Construído 

(DTPC), da equipa de Fiscalização e verificação da implementação de medidas definidas pela 

Coordenação de Segurança em Obra (CSO). Durante o estágio, surgiu a oportunidade de elaborar um 

PSS para uma obra em fase de projeto – O Centro de Interpretação da Natureza do Parque de 

Monserrate. 

1.2. Metodologia de investigação 

A Figura 1 mostra as principais etapas da investigação para a realização deste trabalho. O primeiro 

passo consistiu numa pesquisa e consequente análise da bibliografia relevante para a elaboração do 

fundamento teórico, no qual esta dissertação se baseia. Simultaneamente, através do 

acompanhamento de obra de outras empreitadas da PSML, foi possível tomar nota de fatores 

importantes em obra mas pouco abordados nos PSS.  

Procedeu-se à recolha das características do edifício a intervencionar e riscos inerentes à empreitada. 

Por fim, desenvolveu-se uma avaliação de riscos e tiraram-se as devidas ilações sobre o trabalho 

realizado. 
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Figura 1 - Metodologia de investigação. 

 
 
 

 

1.3. Organização da dissertação 

A organização desta dissertação reflete a metodologia de investigação seguida, pelo que está 

organizada em seis capítulos.  

A estrutura do trabalho é a seguinte: 

Capítulo 1 – Introdução; 

Capítulo 2 – História da segurança e saúde, no trabalho e na construção; 

Capítulo 3 – Enquadramento da SST na construção; 

Capítulo 4 – Caso de estudo: PSS; 

Capítulo 5 – Avaliação de riscos e análise de resultados; 

Capítulo 6 – Conclusões. 

 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa sobre PSS: história e enquadramento legal 

Pesquisa sobre a segurança na Construção e SST 

Pesquisa sobre modelos de PSS e sua aplicação 

Adaptação do PSS ao tipo de obra e suas 
condicionantes 

Desenvolvimento de uma avaliação de riscos adequada 

Análise dos resultados obtidos e conclusões 
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2. História da segurança e saúde no trabalho e na Construção Civil 

Desde a pré-história que o Homem, na sua vida diária, estava constantemente exposto a perigos que 

constituíam parte da sua luta pela sobrevivência. Já nessa altura, os acidentes de trabalho faziam parte 

do seu dia a dia. 

Até meados do século XVIII, a noção ocidental de acidente estava associada a manifestações divinas, 

sendo que até este período, as grandes catástrofes eram vistas como fruto da vontade de Deus. A 

noção da catástrofe, em Portugal, começou a emergir após o terramoto de Lisboa de 1755. Com este 

acontecimento surge um pensamento fraturante dentro da visão social relativa aos acidentes. A partir 

deste período os acidentes começaram também a ser entendidos como resultado de condições naturais 

em vez de razões divinas. A própria reconstrução da cidade de Lisboa, através da Gaiola Pombalina, 

comprova que foi dada prioridade à reconstrução, tendo por base a resistência sísmica, deixando de 

lado o castigo divino, o que evidencia uma alteração da forma de pensar (Areosa, 2009; Areosa, 2010). 

O surgimento da Revolução Industrial (1760), apesar dos inegáveis benefícios para as sociedades 

modernas, originou a deslocação das populações para as cidades na procura de melhores condições 

de vida. Com o aparecimento das máquinas a vapor, os perigos existentes nos locais de trabalho 

intensificaram-se ainda mais. As fábricas eram instaladas em locais improvisados, nos quais as 

condições de trabalho eram precárias: falta de higiene, negligência com a prevenção de acidentes, 

turnos de trabalho que ultrapassavam as 16 horas por dia, etc. Para além do mais, os trabalhos 

realizavam-se em ambientes fechados e húmidos, que favoreciam a proliferação de doenças 

infectocontagiosas. 

Com isto, dá-se um aumento acentuado da sinistralidade laboral e o aparecimento de doenças 

associadas ao trabalho. Inicialmente os empregadores refutavam qualquer responsabilidade, 

assentando a sua visão no pressuposto da inevitabilidade dos acidentes (o chamado preço a pagar 

pelo desenvolvimento) ou na imprudência e respetiva culpabilização dos próprios trabalhadores 

(Areosa, 2010). Com o agravar do número de trabalhadores doentes, feridos e mortos, por conta da 

negligência e desmazelo das empresas, a preocupação com as condições de trabalho foi colocada em 

evidência. 

Com o apoio cada vez maior dos movimentos operários que lutavam por melhores condições de 

trabalho, surgiu a necessidade de ressarcir os trabalhadores e as respetivas famílias pelos danos 

decorrentes dos acidentes sofridos, levando ao aparecimento de sistemas seguradores. Na maioria dos 

países europeus, este papel foi assumido pelos poderes públicos em linha com a emergência do 

chamado Estado Providência (orientação em que o Estado é o agente regulador de toda a vida e saúde 

social, política e económica de um país, em parceria com sindicatos e empresas privadas). É no âmbito 

deste cenário que se desenvolveu a consciência do perigo e do risco profissional associado aos 

acidentes de trabalho, às doenças profissionais e à necessidade de cobrir as despesas com a 

recuperação dos trabalhadores sinistrados e de indemnizá-los, ou à família, pela perda do seu sustento 

(Areosa, 2010; Maçorano, 2010). 
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Até meados do século XVIII, outro aspeto relevante, era a própria aprendizagem das atividades. Este 

processo tipicamente previa o ensinamento das noções de segurança básicas - “as regras de cada 

arte”, existindo as “corporações das artes e ofícios”. No entanto, com a Revolução Industrial (1760) e 

mais tarde a Revolução Francesa (1789), observou-se um retrocesso ao nível das condições de 

trabalho. Isto porque que se incidiu no salário o dever principal do empregador na sua relação jurídico 

laboral. 

No final do século XVIII, surgiram novas formas de trabalho que expunham o trabalhador a uma série 

de situações perigosas e inseguras. Tomando como exemplo a Inglaterra, por volta dessa época, a 

mão de obra era constituída principalmente por crianças e adolescentes de orfanatos. Tratava-se de 

mão de obra barata, formada por pessoas desprezadas pela sociedade e que os empresários não 

tinham interesse em proteger. As péssimas condições físicas destes trabalhadores, decorrentes da má 

alimentação e falta de higiene (nos barracões onde viviam), provocou uma epidemia que se alastrou 

por diversas indústrias ao longo do país. Os acidentes de trabalho aumentaram de tal modo que se 

tornaram comuns as mortes e problemas de saúde relacionados com o uso de máquinas sem proteção. 

Este facto abalou a sociedade inglesa de tal forma que o parlamento inglês se viu obrigado a promulgar 

uma lei que regulamentasse a utilização de mão de obra. Assim, em Inglaterra, no ano de 1802, é 

instituída a Lei das Fábricas, considerada a primeira lei de Segurança e Saúde no Trabalho (Graça, 

2002). 

Apenas em meados do século XIX se percecionaram os efeitos mais graves do retrocesso evidenciado 

durante o século XVIII. Nos finais do século XIX e princípios do século XX, com o chamado Taylorismo, 

surgiram as primeiras noções de Higiene e de Segurança do Trabalho, tendo sido desenvolvidos os 

“corpos” de Inspeção do Trabalho. O seu controlo incidia sobre as condições de higiene e segurança 

no trabalho, mais concretamente nas situações mais penosas e de maior repercussão na vida dos 

trabalhadores (maiores riscos), como o trabalho em minas, horários de trabalho excessivos ou o 

trabalho infantil. 

Nos finais do século XIX, Portugal consta-se entre os países que mais cedo se preocuparam com a 

regulamentação das condições de segurança nos trabalhos da construção civil. No ano de 1890, a 

população ativa em Portugal (2,5 milhões) repartia-se do seguinte modo: Agricultura e Pesca (61,7%); 

Minas (0,2%), Construção Civil e Manufaturas (17,7%), Transportes (2,1%), Serviços (14,2%) e 

Comércio (4,1%). Em 1895 é promulgada a primeira lei específica sobre higiene e segurança no 

trabalho, no setor da construção civil - o Decreto de 6 de Junho (Legislação Régia) (Graça, 2002). Este 

procurava garantir proteção aos operários nos trabalhos, públicos ou privados, de construção e 

reparação de estradas, caminhos de ferros, aquedutos, terraplanagens, novas edificações, trabalhos 

de demolição, etc. Por sua vez, aos mestres de obra passaria a ser-lhes exigida habilitação através de 

um exame sobre processos de construção e sobre as condições a analisar para garantir a segurança 

nos locais de trabalho. Deste modo, a responsabilidade em caso de acidente recaía sobre a pessoa 

encarregada da direção da obra. No mesmo ano, através do Decreto de 29 de Dezembro, é estipulada 

como idade mínima, para admissão de menores na construção civil, os 12 anos de idade. 
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Em 1909, numa tentativa de melhoramento da regulamentação existente sobre as condições de higiene 

e segurança no trabalho na construção civil, é proposto o Decreto de 28 de Outubro. No entanto, 

perante a ameaça de lock-out (decisão unilateral do empregador que se traduz na paralisação total ou 

parcial da empresa) dos empreiteiros do Porto, a medida legislativa é suspensa. 

Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), como parte do Tratado de 

Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. É a única das agências do Sistema das Nações 

Unidas com uma estrutura tripartida, composta por representantes de governos, organizações de 

empregadores e de trabalhadores. A OIT é responsável pela formulação e pela aplicação das normas 

internacionais do trabalho (convenções e recomendações). 

Tendo em consideração os riscos elevados que caracterizam o trabalho na construção civil, a OIT 

adotou em 1937 a Convenção 62 - Convenção de Prescrições de Segurança (construção), revista em 

1988, através da Convenção 167 – Convenção da Segurança e Saúde na Construção. Nesta, destacou-

se a referência à necessidade de existir uma entidade Coordenadora das medidas de segurança e 

saúde nos estaleiros, envolvendo dois ou mais empregadores. Mas foram de igual destaque, os 

deveres de cooperação entre empregadores e trabalhadores, inclusive os independentes: de sublinhar 

de igual modo, a necessidade de ter em conta a segurança e saúde dos trabalhadores quando os 

responsáveis pela conceção e planeamento da obra estão a elaborar os seus projetos e planeamentos 

de obra. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foi criado um vasto conjunto de novos instrumentos de 

análise das ciências sociais, para explicar as tendências sociais e económicas do período. Nessa 

época, o capitalismo teve um papel significativo na alteração do padrão produtivo das empresas, 

através da elaboração de novos processos de gestão da organização do trabalho, sendo o foco 

principal alcançar a maior produtividade e rentabilidade possíveis. 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, garante ao trabalhador a sua segurança e 

liberdade na escolha de emprego e condições mínimas de trabalho. Assegura também a proteção 

contra o desemprego, direito a férias e limite de horas de trabalhado. 

Em meados do século XX, o elevado índice de acidentes de trabalho e doenças profissionais no setor 

da construção civil tornaram-se, cada vez mais, uma preocupação. A progressiva frequência de 

acidentes e doenças daquela natureza não pôde continuar a ser ignorada pelo Governo. Já nessa 

época, em vários países, ao encarar o problema dos acidentes de trabalho, era dado principal destaque 

aos aspetos da prevenção no campo da construção civil. Assim, de acordo com o Decreto-lei (DL) n.º 

41821 de 11 de Agosto de 1958, surge o Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil, 

o qual foi acompanhado da realização de uma campanha nacional de prevenção de acidentes de 

trabalho no setor. Foi um documento legal muito importante, pelo seu carácter pioneiro, mantendo ainda 

hoje ativos vários conceitos e princípios de melhoria da segurança nos estaleiros de obras.  

Embora Portugal tenha sido membro-fundador da OIT, a República não chegou a validar nenhuma das 

convenções adotadas, relativas à proteção dos trabalhadores, o que pode ser imputado à grande 

instabilidade política dos anos 20. Com a instauração do Estado Novo (1933-1974) e sendo este um 
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regime autoritário, conservador, nacionalista e corporativista, Portugal ficou cada vez mais isolado da 

comunidade internacional. Inclusive, nos anos 60, foi sistematicamente condenado pela OIT pela 

violação dos direitos da sua população trabalhadora. Como consequência, a maior parte das 

convenções, adotadas pela OIT, foram ratificadas pelo Estado Português com um intervalo de várias 

décadas (pós 25 de Abril de 1974). 

Com a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, Portugal beneficiou de importantes 

fundos estruturais, para promover o desenvolvimento das suas infraestruturas. Por conseguinte,  gerou-

se um forte desenvolvimento do setor da construção civil, sobretudo durante a década de 90. Este 

desenvolvimento teve importantes reflexos, quer na estrutura e modo de funcionamento das empresas 

do setor, quer na evolução do tipo e volume de emprego no mesmo. A forte implementação de diplomas 

legais, em especial na década de 90, transpondo as Diretivas Comunitárias e procurando ir ao encontro 

das várias áreas profissionais, foi marcante ao nível da SST em Portugal. 

Em 1989, a adoção da Diretiva 89/391/CEE (correntemente designada por Diretiva Quadro), relativa à 

SST, marcou uma importante etapa na melhoria das condições de SST. Esta estabeleceu os limiares 

mínimos de saúde e segurança em toda a Europa, embora os Estados-Membros tivessem a opção de 

manter ou estabelecer medidas mais exigentes. Constituiu um grande marco e momento de viragem 

no reconhecimento da necessidade de uma nova visão para os riscos profissionais. Ao longo do tempo 

foram-se registando alguns acontecimentos que permitiram que, em 1991(DL n.º 441/91) surgisse o 

primeiro regime jurídico geral de SST em Portugal. Este diploma estabeleceu os princípios gerais de 

promoção da SST (Diretiva 89/391/CEE transposta para o direito português). 

Na sequência da publicação da Diretiva Quadro, surgiram diversas Diretivas de carácter mais 

específico, nomeadamente a oitava diretiva especial, relativa às prescrições mínimas de segurança e 

de saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis – a Diretiva nº 92/57/CEE, de 24 de Junho, 

mais conhecida como Diretiva Estaleiros. Esta diretiva foi transposta para o direito interno português 

pelo DL n.º 155/95, de 1 de Julho. 

Foi com esta Diretiva que o setor da construção civil viu aparecer os novos intervenientes, novas 

responsabilidades e novos documentos, entre eles o Plano de Segurança e Saúde (PSS). Sem dúvida 

que com estes diplomas se deu início a um período inovador, não se limitando a prescrições mínimas 

de prevenção e segurança e formando-se um sistema organizado de segurança, com novos 

instrumentos e novos intervenientes. Sem dúvida que o PSS é de especial relevância, uma vez que se 

trata do principal instrumento de prevenção dos riscos profissionais dentro dos estaleiros de obra. Este 

documento tem como principal objetivo a identificação dos riscos previsíveis e consequentes medidas 

de prevenção a adotar para a minimização desses mesmos riscos. Apesar de neste diploma, se 

apresentar pela primeira vez o conceito do PSS e entidades responsáveis pela sua implementação, a 

sua estrutura e desenvolvimento só serão desenvolvidos posteriormente. 

No seguimento do Acordo sobre as Condições de Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho e 

Combate à Sinistralidade celebrado, a 9 de Fevereiro de 2001, entre o Governo Português e os seus 

parceiros sociais, onde se previa a revisão e o aperfeiçoamento das normas específicas de segurança 

no setor da construção civil, surgiu o DL n.º 273/2003, de 29 de Outubro. Este DL procede à revisão da 
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regulamentação das condições de SST em estaleiros temporários ou móveis, constante do DL n.º 

155/95, mantendo as prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho estabelecidas pela 

Diretiva n.º 92/57/CEE. A revisão da Diretiva Estaleiros trouxe alterações ao PSS, na sua forma de 

elaboração, assim como em muitos outros aspetos. Neste diploma ficou definida a organização e 

estrutura do PSS em projeto e em obra, o seu desenvolvimento, os seus intervenientes e suas 

obrigações. 

Em suma, relativamente ao enquadramento legal da segurança na construção, existem atualmente 

duas grandes linhas orientadoras: por um lado a Diretiva Quadro, que diz respeito a qualquer tipo de 

trabalho e indústria e engloba necessariamente a indústria da construção; por outro lado a Diretiva 

Estaleiros, mais específica das atividades e trabalhos da indústria da construção. 
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3. Enquadramento da segurança e saúde no trabalho na Construção Civil 

3.1. As especificidades do setor 

A construção civil em Portugal, à semelhança do que acontece noutros países, tem uma importância 

significativa na economia nacional. O setor da construção civil é muito diferenciado dos outros setores 

de atividade, quer em termos produtivos, quer em termos de mercado de trabalho. A construção é uma 

atividade económica com especificidades próprias, caracterizada por uma grande diversidade: de 

clientes (desde o Estado ao Particular), de projetos, de produtos (desde a habitação até obras de 

estradas, barragens, etc., de operações produtivas (produto final resulta da interação entre várias 

especialidades) e tecnologias. 

O setor da construção civil apresenta um conjunto de particularidades que o distinguem das demais 

atividades produtivas. Todos os projetos são únicos e é grande a diversidade de equipas de trabalho e 

variáveis externas que se mobilizam no sentido de executar uma construção. Daí ser necessário 

implementar estratégias de SST que se adaptem às especificidades deste setor. Entre as 

particularidades referidas destacam-se: 

• A existência de quatro fases distintas no processo produtivo: conceção, organização, execução 

e utilização; 

• A existência de um decisor, sempre presente ao longo das referidas fases - o Dono de Obra 

(DO), o qual está hierarquicamente acima do empregador - o Empreiteiro (ou Entidade 

Executante - EE), cuja intervenção acontece fundamentalmente na fase de execução da 

edificação; 

• Na fase de projeto as opções tomadas no domínio da arquitetura, no domínio estrutural e até dos 

materiais, têm relevância na realização dos trabalhos em obra. Muitas das vezes não se 

equacionam medidas de prevenção que compatibilizem o projeto com a execução em obra e 

mais tarde com a manutenção. Por exemplo, no setor Industrial, o Diretor de Produção de uma 

dada empresa, está ciente dos problemas de segurança inerentes ao processo de fabrico da 

empresa; 

• De projeto para projeto, variam as características físicas do empreendimento, bem como a 

envolvente social, cultural e ambiental onde o mesmo seja implementado. Isto inviabiliza que 

haja um comportamento standard de segurança, visto que há a necessidade de adaptação a 

cada obra. A própria envolvente do estaleiro poderá condicionar os trabalhos, como por exemplo 

as linhas elétricas, condutas de água ou gás; 

• Sendo uma obra em si é uma atividade sazonal, limitando-se no espaço e no tempo, promove 

que as suas instalações sejam precárias. Como resultado, obtém-se tipicamente um baixo nível 

de conforto, sendo as instalações de alojamento as mais prejudicadas; 

• Cada obra envolve uma série de intervenientes, nomeadamente subempreiteiros de diferentes 

empresas. Tipicamente cada um destes é especialista em determinada atividade (demolições, 

eletricidade, pintura, etc.), o que cria a necessidade de harmonização do trabalho das várias 

equipas em obra. A pluralidade de intervenientes resulta numa natural conflitualidade entre as 

partes envolventes; 
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• O processo de construir é dinâmico à medida que a obra evolui, visto que cada atividade possui 

o seu próprio método de construção, conduzindo a necessidades diferentes de prevenção;  

• A penosidade que é reconhecida a esta atividade, nomeadamente para os trabalhadores nas 

funções de movimentação manual de cargas e expostos a fatores climatéricos agressivos. 

Todos estes fatores são condicionantes da funcionalidade da prevenção e segurança. De entre as 

especificidades acima referidas, destaca-se também a relação entre várias especificidades do setor, 

exemplificadas na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Especificidades do setor da construção (Adaptado de Teixeira, 2005). 
 
 
 
 

 

As quatro fases são distintas, mas complementares e sequenciais, tendo em vista a utilização da 

edificação, Figura 3: 
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Figura 3 - Fases e intervenientes nos processos construtivos (Adaptado de IGT, 2005). 

 
• A conceção na qual se decide a implantação da edificação, se definem as opções arquitetónicas 

e as escolhas técnicas necessárias à sua execução, o tipo de materiais e equipamentos a 

incorporar e se materializa o projeto; 

• A organização onde se realiza todo um conjunto de atos preparatórios da execução, 

designadamente a elaboração do caderno de encargos, a seleção do(s) executante(s), a 

definição contratual dos termos em que o projeto vai ser concretizado e a adjudicação da obra; 

• A execução da edificação propriamente dita; 

• A utilização da edificação nela se compreendendo todas a intervenções construtivas posteriores 

à sua conclusão e durante a sua vida útil. 

 
 
 
A cada uma das fases corresponde um universo de intervenientes cujos elementos são específicos de 

cada uma delas, em função dos papéis próprios de cada um deles, como exemplificado na Figura 4. 
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Figura 4 - Os intervenientes num projeto de construção. 
 

No entanto, as suas decisões influenciam e poderão mesmo condicionar a ação dos executantes de 

fases subsequentes. 

3.2. A importância da segurança no setor e análise estatística 

O setor da construção é conhecido por ser aquele que, dentro de todos os setores de atividade (a par 

da Indústria) costuma liderar o número anual de acidentes de trabalho mortais e de acidentes graves. 

Através da observação do registo de acidentes anual, é possível concluir que a implementação da 

Diretiva Estaleiros (DL n.º 273/2003) teve um impacto direto no controlo das medidas de segurança e 

prevenção das obras de construção. É possível verificar, através do gráfico da Figura 5, que entre os 

anos de 2000 e 2005 se registaram valores superiores a 100 mortes por ano e mais recentemente, 

entre os anos de 2013 e 2017 se registaram valores de cerca de 40 mortes anuais. O que indica uma 

melhoria, num intervalo de tempo de 15 anos, entre 50% a 60% do número de mortes anual. 

No entanto é de sublinhar que, o período entre 2008 e 2012, coincide com altura de maior impacto da 

crise económica e financeira vivenciada em Portugal, contribuindo assim para um decréscimo 

significativo do número de obras e, por conseguinte, do número de acidentes de trabalho. 
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Figura 5 - Acidentes de trabalho mortais na construção entre 2000 e 2017 (Adaptado de PORDATA). 

No entanto, a sinistralidade na construção continua presente, oscilando ligeiramente os seus valores 

mas apresentando sempre situações de desleixo e de falta de consciencialização por parte dos 

intervenientes nas obras. De acordo com dados mais recentes da ACT, no ano de 2017, morreram 115 

pessoas e 315 ficaram feridas com gravidade em acidentes de trabalho em Portugal. O setor de 

atividade com maior número de vítimas mortais continua a ser o setor da construção, com 35 vítimas. 

No mesmo ano, mas relativamente ao número de feridos graves, a construção foi o segundo setor mais 

afetado, com 91 feridos. 

Após uma análise destes dados, e tendo em conta as especificidades do setor da construção referidas 

anteriormente, é possível chegar à conclusão que não existe apenas uma única causa para os 

acidentes de trabalho nesta atividade, mas sim um conjunto de causas, tais como: 

• Erros de conceção (arquitetónica, de materiais e equipamentos); 

• Erros de organização (devido a execução de atividades incompatíveis); 

• Erros de execução no estaleiro e condições inseguras/organização do próprio estaleiro (Freitas, 

2011); 

• Não utilização ou utilização inadequada dos equipamentos de segurança e proteção; 

• Não cumprimento das normas de segurança; 

• Não verificação do estado de estabilidade e solidez dos elementos construtivos; 

• Falta de formação e informação dos trabalhadores e/ou desconhecimento dos riscos; 

• Utilização dos meios mecânicos de forma inadequada; 

• Utilização de andaimes indevidamente ancorados; 

• Trabalho desorganizado; 

• Ritmos de trabalho intensivo; 

• Falta de atenção dos trabalhadores; 

• Queda de materiais e queda de nível; 

• Choques elétricos; 

• Falta de sinalização; 

• Condições atmosféricas adversas. 
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Outro fator muito importante a ter em consideração é a mão de obra a laborar nas empresas de 

construção. Trata-se de um interveniente cuja formação e nível de intervenção nas empreitadas, por si 

só, constitui um constrangimento à segurança nesta atividade. Tipicamente esta mão de obra 

caracteriza-se pelos seguintes aspetos principais: 

• Peso elevado da mão de obra masculina, jovem, em alguns casos ilegal, clandestina ou sem 

contrato; 

• Baixo nível de qualificação e formação, tendo muitos trabalhadores uma qualificação nula ou 

básica (qualificação quer escolar quer profissionalizante); 

• Elevada precariedade de emprego; 

• Instabilidade profissional e elevada rotatividade dos trabalhadores entre empresas; 

• Remunerações inferiores à média nacional; 

• Elevada sinistralidade, motivada por deficientes condições de segurança no trabalho; 

• Maior recurso a trabalho temporário (Baganha, 2001). 

3.3. Cultura de segurança e prevenção - uma abordagem preventiva 

As decisões do DO no plano económico e as opções dos projetistas, no plano arquitetónico e das 

escolhas técnicas, têm uma importância fundamental na definição do objeto a edificar. Para além disso, 

as repercussões ao nível da SST far-se-ão sentir, tanto nos trabalhos a executar em obra como em 

futuras intervenções de manutenção do edificado. Por isso, as próprias definições do projeto da 

edificação estão intimamente relacionadas com a execução de aspetos determinantes que constituem 

o objeto dos princípios gerais de prevenção. 

O DL n.º 273/2003 estabelece regras gerais de planeamento, organização e coordenação para 

promover a segurança, higiene e saúde no trabalho em estaleiros da construção. A prevenção de 

conceção e o planeamento da segurança e saúde, na construção, são princípios fundamentais deste 

diploma. A sua disciplina legal assenta em dois objetivos fundamentais: 

• Levar a filosofia consagrada nos princípios gerais de prevenção ao ato de projetar a edificação, 

designadamente quanto às opções arquitetónicas e escolhas técnicas a materializar (prevenção 

na conceção). É durante a execução desse ato que a aplicação dos princípios gerais de 

prevenção (artigo 4º do DL n.º 273/2003) permite maior eficácia na configuração da SST; 

• Reforçar a coordenação entre os diferentes intervenientes, desde a elaboração do projeto à 

realização da obra, para dinamizar a articulação e a sucessão de intervenções, contemplando a 

diferente exigência de planificação e organização da SST no âmbito de um empreendimento 

construtivo (artigo 5º do DL n.º 273/2003) (IGT, 2005). 

A implementação de uma abordagem preventiva desenvolve-se em torno da atividade de coordenação, 

sob a responsabilidade do DO, através da nomeação de Coordenadores de Segurança em Projeto e 

em Obra (CSP e CSO), prevista no artigo 9º do DL n.º 273/2003. 

Conclui-se, portanto, que a valorização da conceção, prevenção e a implementação da coordenação 

de segurança são princípios estruturantes da prevenção de riscos profissionais neste ramo. Esta lógica 

preventiva assenta na abordagem dos seguintes aspetos fundamentais: 
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• A atuação ao nível dos princípios gerais de prevenção de riscos profissionais; 

• As necessidades de uma maior coordenação; 

• Os instrumentos de ação preventiva que materializem esses princípios; 

• Os papéis específicos dos diversos atores do processo edificatório; 

• A cadeia de responsabilidades dos diversos intervenientes. 

É do conhecimento geral, que grande parte dos acidentes de trabalho, têm como causa o fator humano. 

Torna-se então determinante analisar o contributo da cultura de segurança nos comportamentos 

inseguros, analisando qual o contributo da cultura de segurança na génese dos acidentes ocorridos por 

violação de regras de segurança. Do mesmo modo, deverá identificar-se as práticas organizacionais 

ideais para uma cultura de segurança, que influencie a adoção de comportamentos seguros por parte 

dos trabalhadores. É possível afirmar que são as falhas organizacionais que provocam o erro ao nível 

dos trabalhadores, nomeadamente no que toca a violações das regras de segurança. Uma cultura de 

segurança influencia os trabalhadores a adotarem comportamentos seguros, mostrando-lhes as 

práticas e fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes de trabalho (IGT, 2005). 

3.3.1. Intervenientes 

Dono de Obra (DO) 

A figura do DO (artigo 17º do DL n.º 273/2003), corresponde à pessoa singular ou coletiva por conta de 

quem se realiza uma empreitada. Esta figura, também designada de adjudicatário/promotor, tem as 

seguintes obrigações: 

• Nomear CSP e CSO;  

• Garantir a elaboração da comunicação prévia (CP), do PSS e da Compilação Técnica (CT);  

• Assegurar a divulgação do PSS e aprovar o seu desenvolvimento e alterações - Desenvolvimento 

do Plano de Segurança e Saúde (DPSS); 

• Assegurar o cumprimento das regras de gestão e organização geral do estaleiro a incluir no PSS 

em projeto; 

• Entregar uma cópia da CP à EE, bem como respetivas atualizações; 

• Se intervierem em simultâneo duas ou mais entidades, designar a que deve tomar as medidas 

necessárias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas; 

• Comunicar à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a abertura do estaleiro (Faria, 

2010). 

Autor do Projeto (AP) 

O AP de uma dada empreitada (vulgarmente designados de projetistas) consiste na pessoa singular 

ou coletiva, que elabora ou participa na elaboração do projeto da mesma. Estes intervenientes têm as 

seguintes obrigações (artigo 18º do DL n.º 273/2003): 

• Elaborar o projeto da obra de acordo com os princípios definidos no diploma referido, bem como 

as diretivas do CSP; 

• Colaborar na elaboração da CT da obra; 

• Prestar informações aos intervenientes da obra (DO, CSP, CSO e EE) sobre aspetos 

relevantes dos riscos associados à execução do projeto. 
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De referir também que nas situações em que não haja CSP, o AP deve elaborar o PSSP, iniciar a CT 

da obra. Se para além disso não for nomeado CSO, o mesmo deverá recolher junto da EE os elementos 

necessários para completar a CT. 

Entidade Executante (EE) 

Trata-se de uma entidade singular ou coletiva (empreiteiro ou empresa de construção) que deverá 

executar a totalidade ou parte da obra, de acordo com o projeto aprovado e as disposições legais em 

vigor. Para exercer essa atividade necessita de um título habilitante, o alvará, que é concedido pelo 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC). Em regra, a EE encontra-se 

obrigada, perante o DO, a celebrar um contrato de empreitada. Contudo, e como acontece 

correntemente na construção de edifícios, o promotor de um dado empreendimento e o DO pode ser a 

própria EE. A EE tem as seguintes obrigações (artigo 20º do DL n.º 273/2003): 

• Avaliar riscos e definir medidas de prevenção e se o PSS for obrigatório deve propor o seu 

desenvolvimento e atualizações; 

• Fornecer as informações necessárias ao AP, CSP, CSO à elaboração e atualização da CP e da 

CT. Na falta destes, esses elementos deverão ser fornecidos ao DO; 

• Colaborar com o CSO, no cumprimento das diretivas por este definidas, junto aos 

subempreiteiros e trabalhadores independentes; 

• Dar a conhecer o PSS, para a execução da obra e suas alterações, aos subempreiteiros e 

trabalhadores independentes; 

• Elaborar e divulgar as fichas de procedimento de segurança (FPS); 

• Informar os seus trabalhadores acerca das obrigações em matéria de SST; 

• Tomar as medidas necessárias para uma adequada organização e gestão do estaleiro e 

organização do seu sistema de emergência; 

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

autorizadas; 

• Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores independentes por si 

contratados com atividade no estaleiro. 

Coordenadores de Segurança e Saúde 

Os CSP e CSO (artigo 3º do DL n.º 273/2003), desempenham um papel fundamental de 

aconselhamento e apoio técnico aos processos de decisão do DO, bem como de dinamização da ação 

dos diversos intervenientes no que se refere ao cumprimento dos princípios gerais de prevenção nas 

fases de elaboração do projeto, de contratualização da empreitada, de execução dos trabalhos de 

construção e até quanto à consideração das intervenções subsequentes à conclusão da edificação. 

O CSP é a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a elaboração do projeto, as tarefas de 

coordenação em matéria de segurança e saúde. A nomeação do CSP é vinculativa quando (artigo 9º 

do DL n.º 273/2003): 

• O projeto for elaborado por mais de uma pessoa, desde que as opções arquitetónicas e as 

escolhas técnicas evidenciem complexidade para a integração dos princípios gerais de 

prevenção;  
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• Os trabalhos envolvam riscos especiais listados na lei; 

• Quando estiver prevista a intervenção na execução da obra duas ou mais empresas, incluindo a 

entidade executante e subempreiteiros (o mesmo se aplica para o CSO). 

O CSP tem a responsabilidade de executar as seguintes tarefas (artigo 19º do DL n.º 273/2003; Faria, 

2010): 

• Assegurar que os AP tenham em atenção a integração dos princípios gerais da prevenção de 

riscos profissionais no respetivo projeto; 

• Elaborar ou validar tecnicamente o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa mandata 

pelo DO; 

• Iniciar a organização da CT da obra e completá-la quando não existir CSO; 

• Prestar informações ao DO sobre as suas responsabilidades gerais e no âmbito da SST; 

• Apoiar o DO, nos processos de contratualização da empreitada e nos atos preparatórios da 

execução da obra na parte respeitante à SST. 

O CSO é a pessoa singular ou coletiva que executa as tarefas de coordenação em matéria de 

segurança e saúde durante o desenvolvimento da obra. O CSO tem a responsabilidade de executar as 

seguintes tarefas (artigo 19º do DL n.º 273/2003; Amado, 2011; Faria, 2010): 

• Apoiar o DO na elaboração e atualização da CP; 

• Analisar 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 especiais, aos processos construtivos 

especiais, às atividades que possam ser incompatíveis no tempo ou no espaço e ao sistema de 

comunicação entre os intervenientes na obra; 

• Coordenar o controlo da correta aplicação dos métodos de trabalho, na medida em que daqui 

decorram influências na 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 do regime jurídico aplicável ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos 

apropriado que deve ser estabelecido para cada obra; 

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

a pessoas autorizadas; 

• Informar o DO sobre o resultado da avaliação da segurança e saúde existente no estaleiro, bem 

como sobre as suas responsabilidades; 
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• Analisar as causas de incidentes que ocorram no estaleiro; 

• Integrar na CT da obra os elementos decorrentes da execução dos trabalhos que dela não 

constem. 

3.3.2. Instrumentos 

Comunicação Prévia (CP) 

A CP de abertura do estaleiro é um documento a elaborar e apresentar à ACT, antes da montagem do 

estaleiro (artigo 15º do DL n.º 273/2003). A sua elaboração é da responsabilidade do DO, sendo o CSO 

quem tipicamente o irá assessorar na preparação e atualização do mesmo (Dias et al., 2001; Pereira, 

2013). O mesmo visa publicitar perante todos os intervenientes, internos e externos, os papéis e 

responsabilidades de cada um. 

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

da obra envolva uma das seguintes condições: 

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

de 20 trabalhadores; 

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

prestado por cada um dos trabalhadores. 

A CP deverá ser acompanhada da declaração do autor ou autores do projeto e CSP com a identificação 

da obra e também de declarações da EE, do CSO, do fiscal ou fiscais da obra, do diretor técnico da 

empreitada, da EE e do responsável pela Direção Técnica da Obra (DTO), identificando o estaleiro e 

as datas previstas para o início e término dos trabalhos (Dias et al., 2001). Deverá também incluir as 

seguintes informações:  

• A estimativa do número máximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes que 

estarão presentes em simultâneo no estaleiro ou do somatório dos dias de trabalho prestados 

por cada um dos trabalhadores; 

• A estimativa do número de empresas e de trabalhadores independentes a operar no estaleiro; a 

identificação dos subempreiteiros já selecionados. 

O DO deve ainda comunicar à ACT qualquer alteração dos elementos da CP nas 48 horas seguintes e 

dar, simultaneamente, conhecimento da mesma ao CSO e à EE (e comunicar mensalmente à ACT a 

atualização dos elementos referidos na alínea j) do ponto 2 do artigo acima referido) (Dias et al., 2001). 

Por fim, a EE deve afixar cópias da CP e das suas atualizações, no estaleiro, em local bem visível e de 

preferência junto à portaria da obra. 

Plano de Segurança e Saúde (PSS) 

O PSS (artigos 6º e 11º do DL n.º 273/2003) é uma ferramenta essencial no assentamento de uma 

cultura de segurança e prevenção no setor da construção. O seu objetivo principal é a organização de 

um conjunto de normas e procedimentos técnicos de prevenção, para além de registar a avaliação de 

riscos realizada nas fases fundamentais do processo (evitar e prevenir o quê) e clarificar as medidas 

de controlo e de gestão aplicáveis para evitar ou minimizar esses riscos (prevenir como, quando e por 

quem) na segurança dos trabalhadores em estaleiros de obras. Com o PSS pretende-se poder atingir 
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um nível de segurança elevado no local de trabalho (obra), de modo a evitar os riscos de ocorrência de 

acidentes de trabalho e de doenças profissionais para quem trabalha nesta área (Amado, 2011; Dias 

et al., 2001; Faria, 2010). Todos os intervenientes de uma obra, direta ou indiretamente, acabam por 

se envolver no âmbito de aplicação do PSS, devido aos diversos papéis que interpretam, formas 

diferentes de intervirem e de influenciarem cada uma das fases do processo construtivo. 

O PSS poderá ser estruturado com os seguintes capítulos (Alves Dias, 2009): 

• Introdução; 

• Memória descritiva; 

• Caracterização da empreitada; 

• Ações para a prevenção de riscos; 

• Monitorização e acompanhamento. 

De referir também que nos elementos a juntar ao PSS para a execução da obra (anexo III do DL nº 

273/2003) destacam-se os seguintes: planos de condicionalismos, de sinalização, de Equipamento de 

Proteção Coletiva (EPC), de Equipamento de Proteção Individual (EPI), de registo de acidentes, de 

visitantes, de formação, de emergência, etc (Dias et al., 2001). 

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 previamente incluído no processo de concurso da 

empreitada (artigo 7º do DL nº 273/2003); Dias et al., 2001). Nos casos em que não se inserem as 

obras acima descritas e, portanto, não há necessidade de elaboração de um PSS, dever-se-á proceder 

à elaboração de Fichas de Procedimentos de Segurança (FPS) (artigo 14º do DL n.º 273/2003), 

situação que é típica de obras de pequena dimensão e onde não foram elaborados projetos de 

execução. No entanto, é importante salientar que o grau de complexidade de uma obra não é sinónimo 

de inexistência de riscos especiais. Este instrumento visa os mesmos objetivos do PSS, de forma mais 

simplificada, tendo em vista a avaliação de riscos na fase de execução da obra. 

Durante a execução da obra, a EE tem como responsabilidade a aplicação das especificações das 

medidas de segurança que têm de ser seguidas no estaleiro. Para além disso, deverá também propor, 

quando achar necessário, medidas previstas complementares. Em ambas as situações, e tendo em 

vista a segurança em obra, dever-se-ão ter em conta os seguintes pontos: 

• No decorrer dos trabalhos em obra, identificar as atividades simultâneas ou incompatíveis; 

• Identificar os processos e métodos construtivos a implementar, incluindo os que exijam uma 

planificação detalhada das medidas de segurança; 

• Os equipamentos, materiais e produtos necessários; 

• As medidas específicas respeitantes a riscos especiais; 

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

armazenamento de materiais entre outros; 

• A informação e formação dos trabalhadores; 

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

incêndios, de socorro e da evacuação de trabalhadores. 
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Só após a aprovação do DPSS ou das FPS, pelo DO e CSO (caso haja), a EE poderá iniciar a 

implantação do estaleiro e o início da empreitada. Na fase de execução de uma empreitada, a EE pode 

aplicar soluções alternativas às propostas no PSS. Estas alterações devem ser justificadas e não 

podem representar uma diminuição nos níveis de segurança, necessitando também da validação 

técnica CSO e a aprovação do DO. O PSS e suas alterações, deverão estar afixados no estaleiro, num 

local acessível a subempreiteiros, trabalhadores independentes e representantes de trabalhadores 

(segurançaonline.pt). 

Compilação Técnica (CT) 

A CT (artigo 16º do DL n.º 273/2003) consiste num conjunto de documentos técnicos que contêm 

informações sobre a obra construída (peças escritas e desenhadas) e que poderão ser utilizadas com 

o objetivo de aumentar os níveis de segurança em futuras intervenções de manutenção, reabilitação e 

até de modificação da obra original ainda durante a sua vida útil (Dias et al., 2001). Prevê-se assim 

poder dinamizar a integração de soluções que evitem os riscos, ou permitam a avaliação e o controlo 

dos mesmos, quando não evitados, nas intervenções acima referidas. A CT poderá ser estruturada da 

seguinte forma: Introdução; Memória descritiva; Caracterização da empreitada; Ações para a 

prevenção de riscos. 

Apresenta-se a seguir, através da Figura 6, um fluxograma com o resumo de todos os intervenientes e 

instrumentos de SST já referidos, bem como as situações de sua aplicação em qualquer tipo de 

empreitada.
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Figura 6 - Instrumentos, funções e domínio dos  

intervenientes de uma obra (Adaptado de Freitas, 2011)
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3.4. Segurança e saúde no trabalho – aplicação e vantagens 

A SST é vista muitas vezes como um custo e não como um investimento a longo prazo. No entanto, 

qualquer empresa pode obter vantagens investindo na segurança dos seus colaboradores. Mesmo as 

melhorias mais simples podem aumentar a competitividade e a rentabilidade da empresa, além de 

contribuir para a motivação dos trabalhadores. As empresas devem procurar integrar a SST na gestão 

empresarial e sensibilizar os principais decisores da empresa sobre a sua importância. O investimento 

em boas normas de SST aumenta a competitividade das empresas, o que por sua vez, aumenta o seu 

potencial de manutenção de clientes e da concretização de novos negócios. 

A correta implementação e certificação de um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

(SGSST) é a base para uma estratégia eficaz na prevenção dos riscos laborais de uma organização. 

Um SGSST favorece o desenvolvimento de ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os 

trabalhadores. Também permite à organização identificar e controlar coerentemente os riscos para a 

segurança e saúde dos trabalhadores que empregam, reduzindo o número de acidentes e incidentes. 

Assegura também o cumprimento de toda a legislação relacionada com a SST, aplicável à organização. 

Por outro lado, a certificação de um SGSST demonstra uma aposta clara na correta gestão e melhoria 

contínua das condições de SST da organização.  

 

Apresenta-se, de seguida, algumas vantagens da aplicação deste tipo de medidas: 

• Contribução para a melhoria da imagem da empresa, demonstrando que a mesma é socialmente 

responsável; 

• Proteção e reforço da imagem de marca e do valor da marca; 

• Redução das quebras de produção, aumentando a produtividade; 

• Reforço do compromisso dos trabalhadores para com a empresa; 

• Criação de mão de obra mais competente e mais saudável; 

• Redução dos custos para a empresa decorrentes de acidentes de trabalho; 

• Incentivo dos trabalhadores para que os mesmos permaneçam na vida ativa durante mais tempo 

(intedya.pt). 
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4. Plano de Segurança e Saúde em fase de projeto 
 
 

4.1. Política de segurança e saúde 

4.1.1. Introdução 

O PSS apesentado nestecapítulo, foi elaborado em fase de Projeto e pretende corresponder à 

obrigatoriedade do DO, de acordo com o artigo 17º do DL n.º 273/2003, de 29 de outubro, sobre “Regras 

Gerais de Planeamento Organização e Coordenação para promover a segurança e saúde no trabalho 

em estaleiros de construção civil”. Este PSS incide sobre a realização da obra “Execução do Centro de 

Interpretação da Natureza”, ver Figura 7. 

Sempre que se faça referência a subcontratados pretende-se referir todos os subempreiteiros, 

subcontratados de cedência de mão de obra ou de equipamentos, trabalhadores independentes, 

prestadores de serviços e, nos casos aplicáveis, as respetivas sucessivas cadeias de subcontratação. 

O presente documento será enviado à CSO para validação, e ao DO para posterior aprovação, 

conforme definido no nº 1 do artigo 12º do DL n.º 273/2003. 

Centro de Interpretação da Natureza do Parque de Monserrate 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE DE MONSERRATE – SINTRA 

Execução do Centro de Interpretação da Natureza 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO 

Figura 7 - Capa do PSS. 

4.1.2. Organização do PSS 

O presente PSS é constituído por um Documento Base e por um conjunto de Anexos. Os Anexos, a 

elaborar e manter pela EE, correspondem ao desenvolvimento a que se refere o número 1 do artigo 

11.º do DL n.º 273/2003. 

O presente documento base está organizado nos seguintes sete capítulos: Introdução (Capítulo 4.1), 

Memória Descritiva (Capítulo 4.2), Metodologia do PSS (Capítulo 4.3), Caraterização do 

Empreendimento (Capítulo 5), Riscos Especiais (Capítulo 5.5), Ações para a Prevenção de Riscos 

Profissionais (Capítulo 5.6) e Organização do Estaleiro (Capítulo 5.7). 



 
 

24 

 
 

4.1.3. Adaptação/Complemento do PSS 

Este PSS foi elaborado de forma a ter um carácter dinâmico e evolutivo durante a execução dos 

trabalhos da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e registos de todas as medidas 

implementadas no âmbito da segurança e saúde. Assim, todos os desenvolvimentos/complementos 

irão considerar a inclusão/integração dos elementos preparados nos prazos estabelecidos. Os 

desenvolvimentos/complementos serão sempre feitos atendendo aos processos construtivos e 

métodos de trabalho utilizados na execução dos trabalhos pela EE, aos condicionalismos existentes, à 

organização do estaleiro e ao planeamento dos trabalhos. 

Para a integração dos elementos que constituem os desenvolvimentos/complementos resultantes da 

implementação do preconizado neste PSS, a EE irá constituir os Anexos posteriormente indicados 

neste trabalho. Poderá também ser necessário acrescentar outros documentos que, durante a 

execução da empreitada, a EE ou a Fiscalização/DO venha a considerar necessários. 

O desenvolvimento/complemento deste PSS consiste, assim, essencialmente na preparação e 

integração de projetos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realização de registos 

das ações implementadas, demonstrativas destas, que no seu conjunto serão incluídos nos Anexos e 

que farão parte integrante do PSS. A manutenção atualizada da documentação do PSS é 

responsabilidade da EE.  

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado Anexo justifique a criação de um arquivo 

próprio (dossier), a EE procederá à sua preparação, identificação e organização nos moldes previstos 

na subseção seguinte e registará o facto no respetivo Anexo. 

Todos os arquivos do âmbito do PSS irão permanecer no estaleiro durante toda a fase de construção 

e caso seja necessário utilizar documentos noutros locais serão efetuadas cópias. 

 

4.1.4. Identificação dos arquivos 

As lombadas das pastas de arquivo, que sejam criadas no âmbito do PSS, devem identificar 

objetivamente o seu conteúdo conforme seguidamente se exemplifica na Figura 8, apresentando-se 

também algumas regras para a identificação de documentos e arquivos.  

Todos os projetos, planos, procedimentos e registos deverão referenciar a EE e a designação da 

empreitada.  

Cada projeto, plano ou registo pode ser composto por várias páginas, indicando-se o Número de 

página/Total de páginas do documento.  

Em cada pasta de arquivo os documentos serão organizados de acordo com os sistemas de codificação 

dos elementos estabelecidos pela EE e atendendo às datas da sua realização.  

Em todas as pastas de arquivo ou seção das mesmas os documentos mais recentes são arquivados 

sobrepondo-se aos mais antigos. Todos os documentos substituídos serão mantidos em arquivo e no 

início de cada pasta, poderá haver um índice com o conteúdo da mesma. 
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Figura 8 - Lombada tipo para pasta de arquivo. 

 
 

4.1.5. Alterações ao PSS 

Qualquer dos intervenientes na execução da empreitada pode propor à Fiscalização/DO as alterações 

ao presente PSS. O conteúdo do PSS, quando considerado desadequado, pode ser adaptado, sendo 

para tal obrigatória a identificação dos pontos alterados e a nova descrição. Esta deverá ser validada 

pelo CSO e aprovada pelo Representante/DO. 

As propostas de alterações a este PSS deverão ser apresentadas pela EE utilizando para o efeito a 

tabela de controlo de revisões (Ponto 4.1.8.). 

A EE deverá solicitar aos seus subempreiteiros e trabalhadores independentes, as eventuais propostas 

de soluções alternativas às previstas no PSS, utilizando para o efeito o mesmo modelo e processo de 

arquivo com indicação de quem solicitou. 

4.1.6. Entrega do PSS 

Concluídos todos os trabalhos da empreitada, incluindo os ensaios a realizar, a EE entregará, no ato 

da Receção Provisória à Fiscalização, e esta ao DO, o PSS organizado nos termos previstos. Este 

facto será registado no Auto da Receção Provisória, anexando-se uma declaração, devidamente 

preenchida e assinada por todos os elementos previstos. Deverá ser incluída uma cópia dessa 

declaração no início do PSS. 
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Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, a EE procederá à sua realização 

de acordo com o estipulado no PSS, planeamento e implementação das medidas necessárias, bem 

como a promoção da integração dos elementos desenvolvidos no PSS sempre que se justifique. 

4.1.7. Organograma funcional e definição de funções 

A EE estabelecerá objetivamente o organograma funcional nominal identificando os meios humanos 

afetos à empreitada. Cabe à EE identificar e integrar no organograma os meios humanos afetos à 

gestão e controlo da segurança e saúde no trabalho, atendendo ao estabelecido no Caderno de 

Encargos, os representantes dos trabalhadores e os socorristas. No conjunto, devem ser identificadas 

todas as pessoas necessárias para preparar e organizar os documentos a desenvolver/complementar 

o PSS e acompanhar e garantir a sua implementação. 

É competência da DTO definir, as funções que cada posição do citado organograma desempenha na 

obra, incluindo nestas as funções relativas à SST, tendo em conta o estabelecido no caderno de 

encargos e neste PSS. Os projetos, planos e procedimentos relativos à segurança e saúde no trabalho 

devem ser preparados e verificados por técnicos com formação em engenharia, de acordo com as 

respetivas especialidades. Quanto aos registos de verificação do preconizado nos projetos, planos e 

procedimentos devem ser efetuados pelos Encarregados responsáveis por cada frente de trabalho e/ou 

outro interveniente que seja definido nos referidos planos. 

A EE e/ou Entidade Empregadora deverá submeter à aprovação da Fiscalização o Organograma 

Funcional da Obra e juntar os currículos do(s) responsável(eis) pela segurança e saúde e técnicos mais 

importantes a afetar ao empreendimento. O Organograma Funcional da Obra deverá ser completado 

com os elementos a apresentar pelo empreiteiro, devendo ser anexado a este PSS e afixado na vitrina 

de informações do estaleiro. Os responsáveis por cada atividade devem possuir formação e experiência 

adequada de forma a garantir o bom desempenho das funções atribuídas. 

Relativamente aos Socorristas, a EE deverá assegurar a existência destes, os quais poderão ser 

trabalhadores da empreitada. A DTO deverá disponibilizar os meios necessários para que estes 

possam prestar primeiros socorros a eventuais acidentados, incluindo meios de contacto rápido para 

poderem ser chamados e para contactar as unidades de socorro necessárias em qualquer situação de 

emergência. 

A EE apresentará à Fiscalização/CSO o citado organograma funcional identificando nominalmente 

cada pessoa com funções “chave” na execução da obra. Durante todo o período da obra, a EE deverá 

afixar no estaleiro de apoio, em local bem visível, o organograma funcional em vigor e identificar 

explicitamente a pessoa ou as pessoas que possuem formação especifica em matéria de Segurança e 

Saúde no Trabalho e o(s) Socorrista(s). A EE deverá arquivar em Anexo a este PSS as cópias dos 

organogramas funcionais datados e aprovados para a realização da empreitada e a definição de 

funções. 

Sem prejuízo das responsabilidades legalmente conferidas à DTO, esta assegurará toda e qualquer 

função/competência que não seja cometida a outrem. 
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4.1.8. Controlo de Assinaturas e Rubricas 

O PSS deverá conter uma secção onde seja permitido fazer o controlo das suas revisões e atualizações 

por parte da EE, bem como dos intervenientes da obra que tiveram conhecimento das mesmas. Abaixo 

seguem duas tabelas tipo que poderiam ser utilizadas para este efeito. 

Tabela 1 - Mapa de revisões. 

MAPA DE REVISÕES 

Versão Alterações Data 

1 Versão inicial do documento 11/01/2018 

   

 

Tabela 2 - Controlo de rúbricas relativo ao Mapa de revisões. 

 EE DO 

 
Elaborado 

(THST) 
Verificado 

(DTO) 
Conhecimento 

(ENC) 
Validado 
(CSO) 

Aprovado 
(DO) 

Nome      

Rúbrica      

Data      

 
Também deverá ser feito um controlo das rúbricas de todas as pessoas com tarefas de preparação, 

atualização, controlo, verificação ou aprovação de quaisquer documentos relativos ou com influência 

na segurança e saúde no trabalho, nomeadamente projetos (pormenores de execução, estruturas 

provisórias, etc.), planos, procedimentos ou instruções de trabalho, registos comprovativos das ações 

implementadas, entre outros.  

A EE será responsável por criar um registo/formulário de Controlo de Assinaturas e Rubricas e manter 

o mesmo permanentemente atualizado. Os elementos da Fiscalização serão também identificados no 

referido registo. Este registo deverá ser preparado no início da Empreitada e atualizado sempre que se 

verifiquem novas atribuições de competências do tipo das referidas, a pessoas que nela ainda não 

constem. A EE deverá arquivar em Anexo a este PSS o registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas. 

4.2. Memória descritiva 

4.2.1. Política da segurança e saúde no trabalho 

A EE procederá, antes do início dos trabalhos, à definição da Política da Segurança no Trabalho para 

a Empreitada. Essa política terá em conta os objetivos e princípios de atuação a seguir. Cabe ao DTO 

assegurar a transmissão da referida Política a todos os trabalhadores da empreitada, incluindo os 

subcontratados. A mesma deverá ser afixada na vitrina do Estaleiro juntamente com outros documentos 

que se referem adiante. A EE deverá ainda arquivar, em Anexo, a este PSS a declaração da Política 

da Segurança e Saúde no Trabalho. 

4.2.2. Definição dos objetivos 

O presente PSS pretende responder ao exigido na legislação em vigor com o objetivo de: 

• Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar condições de segurança e saúde adequadas 

a todos os trabalhadores da obra; 
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• Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de trabalho; 

• Minimizar os Índices de Sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos resultantes de 

acidentes; 

• Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço adequadamente 

organizado e ambientalmente correto. 

4.2.3. Princípios de atuação 

Com o presente PSS pretende-se evitar ou no mínimo reduzir os incidentes e acidentes no Estaleiro e 

em Obra, contribuindo para o estabelecimento da adequada programação dos trabalhos a que a obra 

a que se refere vai dar origem. Tem ainda o objetivo de auxiliar na seleção criteriosa de equipamentos, 

materiais e produtos a utilizar, visando a implementação de ações dirigidas à prevenção de riscos gerais 

e especiais para a Segurança Saúde e Higiene dos trabalhadores e de terceiros no Estaleiro. A 

prevenção deve se desenvolver globalmente, com vista à obtenção de níveis elevados de segurança. 

O alcance dos objetivos anteriormente mencionados deve basear-se num conjunto de princípios de 

atuação que deverão ser assumidos pela DTO perante o DO e a Fiscalização, nomeadamente (artigo 

15º da Lei n.º 102/2009): 

• Reconhecer a segurança e saúde no trabalho como parte influente do desempenho; 

• Cumprir toda a legislação e regulamentação aplicável no âmbito da segurança e saúde no 

trabalho; 

• Evitar os riscos; 

• Avaliar e combater os riscos na origem por forma a eliminar ou mesmo reduzir a exposição e 

aumentar os níveis de proteção; 

• Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

• Planificar a prevenção como um sistema coerente que integre a evolução técnica, a organização 

do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e a influência dos fatores ambientais; 

• Promover a adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos 

postos de trabalho, à escolha de equipamentos de trabalho e aos métodos de trabalho e 

produção, com vista a, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono e o trabalho repetitivo e 

reduzir os riscos psicossociais; 

• Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção individual; 

• Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão ser envolvidos na 

implementação das medidas preventivas planeadas; 

• Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela segurança dos colegas 

que possam ser afetados pelas suas ações; 

• Encorajar os trabalhadores a identificar e comunicar todas as situações de perigo que detetem, 

mesmo que estas não interfiram diretamente com a sua segurança; 

• Promover as ações necessárias para a divulgação de instruções adequadas às atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores. Assim, as ações a implementar para assegurar a segurança 

no trabalho poderão ser compreendidas por todos; 

• Alocar os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações planeadas 
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para garantir a segurança e saúde no trabalho, tendo em conta o estado de evolução da técnica 

e das novas formas de organização do trabalho; 

• Registar as ações implementadas de forma a evidenciar a sua preparação e execução; 

• Assegurar que, nos locais de trabalho, as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos 

e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e saúde do 

trabalhador; 

• Identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa, estabelecimento ou 

serviço, na conceção ou construção de instalações, de locais e processos de trabalho, assim 

como na seleção de equipamentos, substâncias e produtos, com vista à eliminação dos mesmos 

ou, quando esta seja inviável, à redução dos seus efeitos; 

• Integração da avaliação dos riscos para a segurança e saúde do trabalhador no conjunto das 

atividades da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo adotar as medidas adequadas de 

proteção. 

4.2.4. Comunicação prévia e declaração de trabalhadores imigrantes 

De acordo com o artigo 15º do DL n.º 273/2003, o DO deve comunicar à ACT, a abertura do estaleiro, 

tendo em conta o estipulado nesse artigo quanto ao conteúdo e declarações anexas obrigatórias (Ponto 

3.3.2. deste trabalho). Para isso, a EE enviará à Fiscalização, a informação necessária possibilitando 

ao DO a elaboração da CP antes da abertura do estaleiro, bem como a declaração relativa a eventuais 

trabalhadores imigrantes. 

Sempre que, posteriormente, houver qualquer alteração dos elementos constantes da CP de abertura 

do estaleiro, a EE informará, por escrito, a Fiscalização sobre as alterações ocorridas. A EE deverá 

enviar, mensalmente, à Fiscalização, a lista de subempreiteiros selecionados. É competência da 

Fiscalização participar ao DO as informações transmitidas pela EE e fornecer cópia a este da CP e 

alterações enviadas pelo DO à ACT. 

Durante todo o período da empreitada a EE garantirá a afixação, na vitrina (ver Ponto 5.7.10.), da cópia 

da última CP enviada à ACT pelo DO. A EE deverá arquivar, em Anexo, a este PSS todas as cópias 

da CP e suas alterações posteriores. 

4.2.5. Regulamentação aplicável 

A EE deverá possuir no estaleiro uma pasta identificada, especial e exclusivamente, para a compilação 

da regulamentação aplicável, de modo a ser consultada sempre que necessário. No Anexo I - 

Enquadramento Legal da Construção e SST, encontra-se uma coletânea com os principais DL, Leis e 

Normas aplicados na Legislação Portuguesa, tendo em vista o exercício da construção civil em 

segurança e a aplicação dos princípios da SST no setor. 

4.2.6. Horário de trabalho 

Antes do início dos trabalhos, a EE irá submeter à aprovação da Fiscalização o horário de trabalho que 

pretende utilizar no decurso da empreitada para cumprimento do Plano de Trabalhos aprovado. As 

várias empresas intervenientes na execução da obra deverão afixar os diferentes mapas de horário de 

trabalho. 
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Nos termos da legislação em vigor e de acordo com o previsto no Caderno de Encargos, a EE deverá 

patentear no estaleiro, durante todo o período de intervenção na obra, em local bem visível, o horário 

de trabalho, não havendo, no entanto, qualquer obrigatoriedade do seu envio à ACT. No 

estabelecimento do horário de trabalho, a EE terá em conta o período do ano em que os trabalhos 

decorrem, não devendo, em caso algum, ser permitido o trabalho em locais com um nível de iluminação 

insuficiente. 

Para a realização de trabalhos fora dos períodos previstos no horário de trabalho em vigor, a EE 

solicitará autorização prévia à Fiscalização, expressando neste pedido que cumpre com a legislação 

em vigor, nomeadamente quanto ao tempo de trabalho dos trabalhadores envolvidos. A EE deverá 

arquivar, em Anexo a este PSS, a cópia de todos os horários de trabalho utilizados na empreitada, 

anotando sobre os mesmos os períodos de validade e os pedidos de realização de trabalho 

suplementar e respetivas autorizações devidamente assinadas pela Fiscalização. 

4.2.7. Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação 

Atendendo ao n.º1 do artigo 21º do DL n.º 273/2003, o controlo de todos os subempreiteiros e sucessiva 

cadeia de subcontratação compete à EE, devendo, para tal, registar e manter permanentemente 

atualizado esse controlo. A EE tem que comunicar, pela forma mais adequada, aos respetivos 

subempreiteiros e trabalhadores independentes por si contratados o PSS ou as FPS, no que diz 

respeito aos trabalhos por si executados, e fazer cumprir as suas especificações. Para esse efeito 

deverá ser criado um registo/formulário, o qual deverá ser posteriormente arquivado em Anexo a este 

PSS. 

No que diz respeito ao formulário de controlo de subempreiteiros, a EE é responsável por garantir que 

constem cópias dos documentos necessários para fazer prova dos aspetos acima referidos, onde inclui 

as seguintes informações, em relação a cada subempreiteiro ou trabalhador independente que trabalhe 

no estaleiro durante um prazo superior a 24 horas: 

• Identificação completa da empresa, residência ou sede e número de identificação fiscal; 

• Cópia da habilitação da empresa ou empresário para exercício da atividade de construção (alvará 

ou título de Registo), bem como de certificação exigida por lei para o exercício de outra atividade 

realizada no estaleiro; 

• A atividade a efetuar no Estaleiro e sua calendarização; 

• A cópia do contrato em execução do qual conste que exerce atividade no Estaleiro, quando for 

celebrado por escrito; 

• O responsável do subempreiteiro no Estaleiro. 

No que concerne aos trabalhadores que exerçam funções na obra, será organizado um arquivo, onde 

deve constar os elementos identificativos de todos os trabalhadores, dos quais deverão fazer parte: 

• Identificação completa e residência habitual; 

• Número do bilhete de identidade / cartão do cidadão ou passaporte; 

• Número de identificação fiscal; 

• Número de beneficiário da segurança social; 
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• Categoria profissional ou profissão; 

• Designação da entidade empregadora; 

• Datas de início e termo previsível do trabalho no estaleiro; 

• Apólices de seguros de acidentes de trabalho relativas a todos os trabalhadores que trabalhem 

no Estaleiro, com os quais tenha vínculo laboral e a trabalhadores independentes por si 

contratados, bem como os recibos correspondentes. 

O controlo de trabalhadores será, de uma forma geral, efetuado quer pela restrição de acesso às zonas 

de trabalho, quer pelo controlo documental feito onde se realizarão registos diários de presenças em 

obra. No que respeita aos trabalhadores que exerçam funções na obra em execução, deverá ser criado 

um registo/formulário de trabalhadores, onde ficarão arquivados os elementos identificativos dos 

mesmos. Deste registo deverá constar: 

• Identificação completa e residência habitual; 

• Categoria profissional ou profissão; 

• Datas de início do trabalho no estaleiro; 

• Empresa a que pertence; 

• Aptidão médica; 

• Formação/informação, etc.; 

A EE deverá arquivar, em Anexo a este PSS, toda a documentação relativa ao controlo de 

trabalhadores em obra. 

4.2.8. Seguros de acidentes de trabalho 

Atendendo à legislação aplicável, a EE tem que comprovar a existência, a adequabilidade e a validade 

das apólices de seguros exigidos contratualmente, nomeadamente os seguros de acidentes de trabalho 

que deverão ter cobertura para as obras públicas e para o território onde se localiza a empreitada. 

Estas apólices deverão conter a cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-la 

válida até à conclusão da empreitada ou, no caso de subempreiteiros e sucessiva cadeia de 

subcontratação, até ao fim da intervenção nesta empreitada. 

É responsabilidade da EE assegurar que todos os trabalhadores em obra, incluindo os abrangidos pela 

cadeia de subcontratação, trabalhadores temporários, trabalhadores independentes e, genericamente, 

todos aqueles que na obra executam trabalhos, se encontram cobertos por uma apólice de seguro de 

acidentes de trabalho, conforme definido na legislação em vigor, para o ramo de atividade “Obras 

Públicas e/ou trabalhos de Engenharia Civil”. O registo dos seguros de acidentes de trabalho tem que 

ser verificado e atualizado pela EE, de forma a garantir em contínuo que todos os trabalhadores da 

obra estão cobertos pelo seguro. Em caso algum é permitida a permanência no Estaleiro de pessoas 

não cobertas por seguro. 

A EE deverá arquivar, em Anexo a este PSS, o modelo de registo das apólices de seguro, as cópias 

das apólices, comprovativos de pagamento ou validade e caso se trate de apólice sem nomes dos 

trabalhadores, deverão também ser anexas as cópias das folhas de remunerações entregues à 

Segurança Social onde constam os nomes dos trabalhadores ao serviço na empreitada. 
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4.3. Metodologia do PSS 

Na elaboração do presente PSS foram tidas em conta diversas definições do projeto e informação 

considerada relevante para a prevenção de Riscos Profissionais, designadamente: Projeto de 

Arquitetura, Memória Descritiva, Peças Desenhadas, Mapa de Quantidades e Projetos das 

Especialidades. 

4.3.1. PSS para execução em obra 

Este PSS, elaborado em Fase de Projeto, necessita de ser desenvolvido, especificado e 

complementado pela EE da empreitada em apreço, tendo em vista a sua aplicação à realização da 

mesma. 

Esse desenvolvimento deverá ter em conta os seguintes pontos: 

• Definição do Projeto e outros elementos resultantes do contrato celebrado que sejam relevantes 

para a execução da Obra; 

• Atividades simultâneas ou incompatíveis que decorram no estaleiro ou na sua proximidade; 

• Processos e métodos construtivos; 

• Equipamentos, materiais e produtos; 

• Programação dos trabalhos, intervenção de subempreiteiros e trabalhadores independentes, 

incluindo respetivos prazos de execução; 

• Medidas específicas respeitantes a Riscos Especiais; 

• Projeto do Estaleiro; 

• Informação e Formação dos Trabalhadores; 

• Sistema de Emergência. 

A estrutura do PSS, para a execução da obra deverá, fundamentalmente, obedecer ao definido no 

Anexo II referido no n.º 2 do artigo 11º do DL n.º 273/2003 de 29 de outubro e deverão ser anexados 

elementos constantes do anexo III do mesmo DL, à exceção do ponto 5 do referido Anexo. No sentido 

de auxiliar a EE, no desenvolvimento do PSS para a execução da obra, apresenta-se abaixo um texto 

de apoio, de acordo com a estrutura e Anexos solicitados no referido diploma legal. 

• Abordar, operação a operação e de acordo com o cronograma da obra, todos os trabalhos 

e respectivos métodos construtivos. De seguida, proceder à avaliação e hierarquização 

dos riscos decorrentes dessas atividades, com a previsão dos riscos correspondentes a 

cada uma e das adequadas técnicas de prevenção. 

• Indicação e descrição do método de avaliação de riscos aplicado; 

• De acordo com o cronograma dos trabalhos e para cada operação: 

✓ Avaliação dos riscos envolvidos; 

✓ Hierarquização dos riscos; 

✓ Referenciação das medidas preventivas definidas para cada operação. 
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• Projeto do estaleiro e memória descritiva, contendo informações sobre sinalização, 

circulação, utilização e controlo dos equipamentos, movimentação de cargas, apoios à 

produção, redes técnicas, recolha e evacuação dos resíduos, armazenagem e controlo de 

acesso ao estaleiro. 

• Apresentação das seguintes peças desenhadas: 

✓ Planta de sinalização de segurança, circulação e vias de acesso ao estaleiro; 

✓ Planta geral do estaleiro (com representação dos elementos físicos do estaleiro); 

✓ Planta dos equipamentos fixos do estaleiro e respetiva área de ação; 

✓ Plantas das áreas técnicas (águas, esgotos, eletricidade, gás, etc.); 

✓ Plantas de condicionalismos existentes no local (redes técnicas, locais perigosos, desníveis 

acentuados, zonas sensíveis de incêndio / explosão). 

• Apresentação de uma memória descritiva, que contemple as peças: 

✓ Sinalização de segurança; 

✓ Circulação, referindo a distinção das zonas de circulação destinadas a pessoas, 

equipamentos e veículos; 

✓ Identificação dos equipamentos a utilizar, referindo as respetivas Fichas de Procedimentos 

de Segurança que definem os riscos envolvidos e medidas preventivas, controlo documental 

dos equipamentos, controlo dos elementos de segurança dos equipamentos antes de iniciar 

a sua laboração; 

✓ Descrição dos meios e procedimentos utilizados para a movimentação de cargas; 

✓ Descrição dos apoios à produção, das redes técnicas e condicionalismos existentes no local, 

definindo as medidas necessárias para a resolução dos mesmos; 

✓ Descrição da recolha e evacuação dos resíduos gerados; 

✓ Descrição da forma de armazenagem dos materiais e produtos, identificando os riscos 

envolvidos e medidas preventivas; 

✓ Descrição do procedimento de controlo de acessos ao estaleiro, no sentido de garantir o 

cumprimento da alínea i) do artigo 20º do DL n.º 273/2003. 

• Requisitos de segurança e saúde segundo os quais devem decorrer os trabalhos. 

• Os requisitos deverão fazer referência ao cumprimento do PSS, contemplando: 

✓ Os meios de prevenção e controlo do cumprimento do PSS; 

✓ Elaboração de registos de verificação das condições de segurança e saúde para 

preenchimento periódico pelo Técnico de Segurança; 

✓ Procedimento de controlo de alcoolemia; 

✓ Procedimento de controlo das Fichas de Aptidão Médica. 

• Cronograma detalhado dos trabalhos. 
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• Condicionantes relativos à seleção de subempreiteiros, trabalhadores independentes, 

fornecedores de materiais e equipamentos de trabalho. 

• Seja condicionante à seleção de subempreiteiros e trabalhadores independentes a entrega e 

validação da seguinte documentação:  

✓ Alvarás, apólice de seguro de acidentes de trabalho, apólice de seguro de responsabilidade 

civil (se aplicável), comprovativo de pagamentos à Segurança Social, comprovativo de 

existência de serviços de segurança e higiene organizados, Técnicos de Segurança, Fichas 

de Aptidão Médica, etc.; 

• Seja condicionante à seleção de fornecedores de materiais a entrega e validação da seguinte 

documentação: 

✓ Apólice de seguro de acidentes de trabalho, apólice de seguro de responsabilidade civil, 

apresentação das fichas de segurança dos materiais; 

• Seja condicionante à seleção de equipamentos de trabalho a entrega e validação da seguinte 

documentação: 

✓ Controlo documental: marca, modelo, n.º de série, matrícula, identificação do proprietário do 

equipamento, manual de instruções em português, comprovativo das verificações periódicas, 

verificação após instalação / montagem, declaração CE ou conformidade, apólice de seguro 

de responsabilidade civil, declaração de aptidão do manobrador; 

✓ Controlo e verificação dos elementos de segurança (dispositivo sonoro, luminoso, etc.). 

• Diretrizes da EE relativamente aos subempreiteiros e trabalhadores independentes com 

atividade no estaleiro em matéria de prevenção de riscos profissionais. 

• Sejam definidas as indicações que orientam a realização das diferentes atividades a desenvolver 

pelos subempreiteiros e trabalhadores independentes, como por exemplo, a existência de um 

regulamento de segurança do estaleiro, inclusão de cláusulas no contrato de subempreitada 

abordando questões de higiene e segurança, entre outras. 

• Meios para assegurar a cooperação entre os vários intervenientes na obra, tendo 

presentes os requisitos de segurança e saúde estabelecidos. 

• Contemplar a realização de reuniões de segurança entre a EE e os subempreiteiros / 

trabalhadores independentes e em geral, no sentido de procurar assegurar o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos; 

• Contemplar a divulgação do PSS aos vários intervenientes, promovendo a sua consulta e 

participação no seu desenvolvimento e alterações que sejam necessárias; 

• Contemplar a realização de ações de acolhimento, antes do início das atividades, abordando e 

promovendo a implementação das medidas preventivas referentes às atividades de cada 

subempreiteiro; 
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• Informar periodicamente o DO, a Fiscalização e o CSO, das condições de segurança e saúde no 

estaleiro. 

• Sistema de gestão de informação e comunicação entre todos os trabalhadores presentes 

no estaleiro, em matéria de prevenção de riscos profissionais. 

• Contemplar como é realizada a gestão do PSS e demais informações em matéria de prevenção 

de riscos profissionais, bem como a forma como essa informação chega aos trabalhadores, 

principais intervenientes expostos aos riscos e responsáveis pela implementação das respetivas 

medidas preventivas; 

• Seja garantida a consulta aos trabalhadores, em matéria de higiene e segurança, em impressos 

próprios e com registos escritos, bem como a comunicação aos trabalhadores por via de 

comunicações de obra. 

• Sistemas de informação e de formação de todos os trabalhadores presentes no estaleiro, 

em matéria de prevenção de riscos profissionais. 

• Contemplar como é divulgada a informação, como por exemplo: Vitrina de Segurança, reuniões, 

distribuição de informação escrita e outras formas de informação; 

• Definir um Plano de Formação para todos os trabalhadores, prevendo a realização de ações de 

acolhimento de novos trabalhadores, antes do início de atividades de maior risco e sempre que 

se considere pertinente para a melhoria das condições de segurança no estaleiro; 

• Inclusão de modelos de fichas de apoio e sensibilização dos trabalhadores. 

• Procedimentos de emergência, incluindo medidas de socorro e evacuação. 

• Definição das emergências, elaborando um procedimento específico para cada uma delas, 

incluindo medidas de socorro e evacuação; 

• Os procedimentos deverão estar claramente estruturados, procurando definir o âmbito, 

responsabilidades, descrição (fluxograma) de cada um, no sentido de garantir a eficácia e 

exequibilidade em caso de emergência. 

• Sistema de comunicação da ocorrência de acidentes e incidentes no estaleiro. 

• No caso de ocorrência de acidentes graves ou mortais, definir o procedimento de comunicação, 

em conformidade com o art. 24º do DL n.º 273/2003, de 29 de outubro; 

• Referir como é realizada a comunicação de incidentes (acidentes menos graves) ao DO, 

Fiscalização e Coordenador de Segurança; 

• Acrescentar o impresso de registo de acidente e incidente; 

• Contemplar o cálculo dos índices de comunicação. 

• Sistema de transmissão de informação ao coordenador de segurança em obra para 

elaboração da compilação técnica da obra. 

• Indicar como é realizada a entrega da documentação solicitada (telas finais, etc.) para a 



 
 

36 

 
 

elaboração da compilação técnica. 

 

• Instalações sociais para o pessoal empregado na obra, de acordo com as exigências 

legais, nomeadamente dormitórios, balneários, vestiários, instalações sanitárias e 

refeitórios. 

• Indicar expressamente, e de forma objetiva, o número e tipo de instalações sociais que vão ser 

utilizadas em obra, nomeadamente: dormitórios, balneários, vestiários, instalações sanitárias e 

refeitórios; 

• Referir objetivamente, e justificar, as instalações sociais que não vão ser utilizadas. 

4.3.2. Gestão de segurança e saúde no Estaleiro 

A Segurança e Saúde no Estaleiro constituem funções essenciais que a EE deverá assegurar no 

quadro das responsabilidades que a legislação lhe atribui. 

Entretanto, a Segurança e Saúde são responsabilidades partilhadas por todos os intervenientes, de 

forma diferente e de acordo com o que a legislação define para cada um deles, nas várias fases do 

processo da Obra, que se inicia na Fase de Projeto e se concluirá com a receção da Obra. 

Durante a Execução da Obra, têm particulares responsabilidades na segurança no Estaleiro: 

✓ O DO, que deve, para além do cumprimento de diversas obrigatoriedades, assegurar o 

cumprimento das regras de gestão e organização geral do Estaleiro, mantendo uma via de 

comunicação preferencial com o CSO; 

✓ A EE – cumprindo e fazendo cumprir o PSS, avaliando os riscos e definindo medidas de 

prevenção, executando diversos procedimentos previstos na lei; 

✓ Os Subempreiteiros, que devem cumprir as obrigações previstas na lei para os empregadores, 

e cooperar com todos os intervenientes na manutenção das condições de segurança e saúde no 

trabalho; 

✓ O CSO, que cumprindo as suas diversas obrigações definidas na lei, deve promover e verificar 

o cumprimento do PSS e coordenar, em termos de segurança, a atividade dos vários 

intervenientes no Estaleiro. 

4.3.3. Aplicação do PSS 

Deverá ser promovida pela EE a divulgação do PSS para a Execução da Obra junto dos 

subempreiteiros e trabalhadores independentes, quando aplicável. Relativamente aos subempreiteiros, 

a EE deve: 

• Organizar um registo em relação a cada subempreiteiro e/ou trabalhador independente que 

inclua um conjunto de elementos de identificação do mesmo, definido no n.º1 do artigo 21º do 

DL n.º 273/2003; 

• Estabelecer com cada subempreiteiro a organização de um registo dos seus trabalhadores do 

qual constem o conjunto de elementos de informação, definida no n.º2 do artigo 21º do DL n.º 
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273/2003, e que deve ser comunicada à EE; 

• Promover uma reunião sobre Segurança com cada subempreiteiro e seu responsável em obra –

imediatamente antes da sua entrada em Obra – na qual: 

1. Entregará um exemplar do conjunto dos elementos constantes do PSS que diretamente se 

relacionem com as atividades que o subempreiteiro vai desenvolver, no quadro do Programa 

de Trabalhos; 

2. Acompanhará esta entrega de uma Declaração de Compromisso de Execução das medidas 

de prevenção contempladas nos elementos referidos no parágrafo anterior; 

3. Acertará com o responsável do subempreiteiro a forma de estabelecer comunicação eficaz 

entre ambos, em caso de necessidade, por ambas as partes, de informação sobre qualquer 

questão relevante em termos de Prevenção de Riscos Profissionais no Estaleiro; 

4. Divulgará o nome e contacto do CSO nomeado pelo DO, bem como informará da sua 

obrigação em cooperar com o mesmo para a prossecução das suas tarefas no âmbito da 

Segurança no Estaleiro. 

4.3.4. Coordenação de segurança em obra 

Será nomeado pelo DO um CSO que, entre outras funções, apreciará o desenvolvimento e as 

alterações do PSS para a execução da obra que a EE deve efetuar. O CSO tem importantes obrigações 

em matéria de Segurança e Saúde no Estaleiro, cabendo-lhe promover e verificar o cumprimento do 

PSS, bem como verificar em matéria de segurança as outras obrigações da EE, dos subempreiteiros e 

dos trabalhadores independentes. 

A sua nomeação constará numa Declaração a emitir pelo DO, que deverá ser acompanhada da 

correspondente Declaração de aceitação do próprio CSO. Após a sua divulgação à EE, deverá também 

ser comunicada aos subempreiteiros e trabalhadores independentes. Todos os intervenientes em Obra 

deverão colaborar com o Coordenador de Segurança, cumprindo as suas diretivas. As atividades da 

CSO serão registadas em anotação própria, devendo ser arquivadas no PSS desenvolvido pela EE, 

nomeadamente no exemplar mantido em Obra. 
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5. PSS em projeto - caraterização do empreendimento 

5.1. Caraterísticas gerais 

A empreitada a que este PSS se refere é o Centro de Interpretação da Natureza do Parque de 

Monserrate. Trata-se de uma obra de reabilitação de um edifício que se encontrava em devoluto, 

nomeadamente, o antigo Atelier de Francis Cook, responsável pela reconstrução e desenvolvimento 

do Palácio e Parque de Monserrate, destacado na Figura 9 com um círculo vermelho. A intervenção 

tem por objetivo atribuir uma nova funcionalidade a este espaço, bem como torná-lo num espaço de 

convívio e repouso para quem visita o Parque de Monserrate. Na presente secção do PSS inclui-se 

uma caracterização genérica dos trabalhos da empreitada, identificam-se condicionantes e riscos 

especiais e registam-se algumas situações ocorridas durante a realização da empreitada. Os 

elementos aqui referidos deverão ser considerados pelos intervenientes nos processos de preparação, 

planeamento e execução da empreitada, de modo a auxiliar na avaliação e implementação das medidas 

de prevenção que sejam adequadas às atividades a realizar. 

O edifício em questão possui paredes exteriores, bem como os muros na envolvente exterior, 

executados em alvenaria de pedra. As paredes interiores são em alvenaria de tijolo. A nota de destaque 

do edifício são os grandes vãos abertos na sua fachada, atualmente tapados com um gradeamento 

metálico muito degradado. No seu interior identificou-se que tanto a laje de pavimento, como a laje de 

cobertura e o varandim que contorna o edifício, terão sido executadas em betão armado com ferros 

lisos (laje e vigas). O edifício tem cerca de 6 metros de pé direito, sem qualquer pilar no seu interior e 

a sua cobertura é do tipo plana, não existindo qualquer tipo de acesso à mesma. A cobertura está 

revestida com uma impermeabilização do tipo tela asfáltica, que se encontra altamente degradada. O 

terreno em frente ao edifício, sem qualquer edificado, encontra-se desnivelado, com raízes grosseiras 

de árvores à superfície e é utilizado para o estacionamento e carregamento de veículos elétricos do 

Parque.  
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Figura 9 - Planta do Parque de Monserrate. 

 
 
 
 
 

5.2. Plantas e alçados 

5.2.1. Plantas de demolição/construção 

As plantas apresentadas neste ponto têm o propósito de destacar, dentro da estrutura existente, os 

elementos a demolir e a construir, apresentados a amarelo e vermelho, respetivamente. Dentro dos 

elementos a demolir (amarelo) destacam-se os seguintes: laje de betão, paredes interiores, elementos 

das fachadas, murete, elementos da cobertura, etc. Dentro dos elementos a construir (vermelho) 

destacam-se os seguintes: pérgula para o jardim, laje de betão, mezanino, parede para aquário, entre 

outros.  
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Figura 10 - Planta demolição/construção do piso térreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Planta demolição/construção do mezanino. 
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Figura 12 - Planta demolição/construção da cobertura. 

 

 

5.2.2. Plantas de demolição/construção 

Nas plantas e alçados apresentados neste ponto, destacam-se as soluções e pormenores finais do 

edifício, após a conclusão de todos os trabalhos. 

 

 

Figura 13 - Planta do piso térreo. 
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Figura 14 - Planta do mezanino. 

 
 
 

Figura 15 - Planta da cobertura. 
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Figura 16 - Alçado Sul. 

 
 
 
 

Figura 17 - Alçado Norte. 
 

 
 

 

Figura 18 - Alçado Nascente. 
 



 
 

45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 19 - Alçado Poente. 

 
NOTA: As plantas e alçados acima apresentados não se encontram à escala. Para melhor 

interpretação dos mesmos, obtenção de pormenores e acabamentos das várias fachadas e zonas de 

intervenção, deverão ser consultados os Projetos de Execução. 

5.3. Trabalhos a executar 

5.3.1. Prazo de execução dos trabalhos 

O prazo previsto para a execução da empreitada é de 120 dias, a contar da data da consignação. 

5.3.2. Descrição dos trabalhos 

O Plano de Trabalhos constitui um importante instrumento para avaliação de Riscos na Obra, na 

medida em que permite ver quais os tipos de trabalhos a executar e verificar, bem como quais os 

períodos com maior incidência de trabalhos simultâneos. O Plano de Trabalhos integrará o PSS para 

a Execução da Obra. A tipificação dos trabalhos a executar possibilita um conhecimento importante 

sobre os riscos a eles associados e que estarão presentes em Obra. 

Esta empreitada tem como atividades principais os seguintes trabalhos: 

• Montagem e desmontagem de estaleiro; 

• Demolições; 

• Limpeza das fachadas exteriores com jato de água de baixa pressão; 

• Limpeza das fachadas exteriores com biocida; 

• Alvenarias e divisórias; 

• Instalação de estrutura metálica de suporte do mezanino; 

• Reboco e estuque; 
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• Revestimentos; 

• Serralharias; 

• Carpintarias; 

• Impermeabilização de cobertura plana; 

• Zincos no rebordo da cobertura; 

• Caixilharias; 

• Instalação de tetos falsos; 

• Pinturas; 

• Instalações elétricas, rede de ITED (Infraestruturas de telecomunicações em edifícios) e rede 

SADI (sistema de alarme e deteção de incêndios); 

• Instalações hidráulicas; 

• Instalações mecânicas; 

• Mobiliário e equipamento; 

• Movimentação manual de cargas; 

• Movimentação mecânica de cargas; 

• Escavação, aterro e nivelamento do solo para obtenção de cotas; 

• Escavação, aterro e nivelamento do solo para fundações; 

• Betonagens. 

5.3.3. Programa de Trabalhos 

O Programa de Trabalhos é composto por Plano de Trabalhos, Plano de Mão de Obra e Plano de 

Equipamentos. Estes planos deverão integrar o PSS, em Anexos identificados e conforme definidos 

nos pontos, seguintes. 

5.3.3.1. Plano de Trabalhos 

É responsabilidade da EE preparar e apresentar o Plano de Trabalhos para a empreitada, tendo em 

conta o previsto no Projeto de Execução e no Caderno de Encargos e o desenvolvimento do 

faseamento apresentado anteriormente. Pretende-se, igualmente, que o Plano de Trabalhos, seja 

preparado de forma a evitar que sejam realizados simultaneamente trabalhos que se considerem 

incompatíveis, por acarretar riscos acrescidos aquando da sua execução. 

Independentemente do previsto em termos de Caderno de Encargos, a Fiscalização deverá fazer a 

aprovação final do Plano de Trabalhos, através de assinatura no mesmo onde menciona a sua 

aprovação ou rejeição. O Plano de Trabalhos deve ser alterado sempre que se considere necessário 

por razões de segurança dos trabalhos. A Fiscalização pode solicitar à EE, sempre que assim o 

entenda, as alterações que considere necessárias. A EE deverá arquivar, em Anexo a este PSS, todos 

os Planos de Trabalhos aprovados (incluindo os parciais). 

Abaixo segue um exemplo ilustrativo do referido plano.
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Figura 20 – Exemplo de um Plano de Trabalhos. 
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5.3.3.2. Plano de Mão de Obra 

O Plano de Mão de Obra deverá ser elaborado numa tabela, contendo em linhas os meses do período 

de execução dos trabalhos e, em colunas, os respetivos valores mensais e acumulados da carga de 

mão de obra, expressos em homens-hora ou homens-dia. O planeamento dos trabalhos deve ser feito 

evitando, tanto quanto possível, grandes variações nas cargas de mão de obra. Os períodos a que 

correspondam maiores afetações de mão de obra devem ser objeto de análise e de um maior controlo, 

de forma a garantir condições adequadas de segurança no trabalho. 

O Cronograma de mão de obra, expresso em homens-dia, será uma ferramenta de grande utilidade 

para o CSO, pois permitirá averiguar a necessidade de Comunicação Prévia. No caso da presente 

empreitada, visto a mesma se prolongar por mais de 30 dias, há a necessidade de efetuar a 

Comunicação Prévia. A EE deverá arquivar o Plano de Mão de Obra em Anexo a este PSS. Abaixo 

segue um exemplo ilustrativo do referido plano. 

Tabela 3 – Exemplo de um Plano de Mão de Obra. 

 

5.3.3.3. Plano de Equipamentos 

Para comprovar o bom estado de funcionamento dos equipamentos de estaleiro, a EE realizará 

semanalmente um controlo geral dos equipamentos que registará em fichas, a arquivar nos Anexos do 

PSS. A EE deverá designar o responsável pelo Controlo Geral de Equipamentos no Estaleiro (técnico 

com a categoria profissional equivalente ou superior a Encarregado), ao qual cabe assegurar a 

realização do controlo geral que terá que incidir sobre todos os equipamentos que podem apresentar 

riscos para os trabalhadores. 

É responsabilidade da EE: 

• Dar instruções claras e adequadas aos operadores dos equipamentos para a realização dos 

trabalhos que lhe são atribuídos; 

• Incentivar os operadores dos equipamentos a zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos 

que operam/utilizam e a comunicar toda e qualquer anomalia que detetem; 

• Proceder ao controlo de todos os equipamentos de estaleiro (próprios e dos 
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subempreiteiros/tarefeiros) com a periodicidade semanal; 

• Realizar prontamente a correção das anomalias detetadas. 

No PSS deverá ser anexado o Plano de Equipamentos a utilizar durante a execução da empreitada, 

com a respetiva calendarização, tipo de equipamento e quantidades. A EE deverá arquivar o Plano de 

Equipamentos em Anexo a este PSS. 

Abaixo segue um exemplo ilustrativo do referido plano. 

Tabela 4 – Exemplo de um Plano de Equipamentos. 

 

5.4. Condicionalismos locais 

5.4.1. Envolventes 

A apreciação de condicionalismos locais que possam influenciar as condições de Segurança no 

Estaleiro durante a execução dos trabalhos, deve ser feita em fase de projeto, antes da montagem do 

Estaleiro e início dos trabalhos e mesmo durante a execução da obra. Destacam-se abaixo os principais 

condicionalismos da presente empreitada: 

• A obra a realizar, situa-se no interior do Parque de Monserrate em Sintra, confrontando 

diretamente com os caminhos de acesso a veículos, visitantes e zonas verdes adjacentes; 

• A presente Empreitada está situada numa zona com grande biodiversidade ao nível da sua flora, 

nomeadamente através da presença de vários sobreiros centenários. Uma vez que toda esta 

flora está inserida numa área pertencente à Paisagem Cultural de Sintra, classificada como 

Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, a EE não poderá efetuar qualquer tipo de 

intervenção sobre as referidas espécies sem a autorização do DO; 

•  Deverão ser tidas em conta todas as atividades que possam colocar em risco a circulação de 

pessoas estranhas à obra no seu perímetro exterior; 

• Deverão ser tidos em conta os níveis de ruído, vibração, produção de poeiras/poluição nas 
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atividades da obra; 

• Os aspetos relacionados com vias públicas confinantes com o Estaleiro, eventualmente 

geradores de algum risco para terceiros, bem como o planeamento dos acessos ao Estaleiro de 

Viaturas e de Equipamentos deverão ser contemplados no PSS para a Execução da Obra e na 

Planta de Estaleiro. Remete-se a abordagem mais específica deste assunto para os Planos de 

Estaleiro e para os Planos de Segurança e Saúde para a Execução de Obra a desenvolver pelas 

Entidades Executantes; 

• A EE deverá rever o Código de Boa Conduta, disponibilizado no Caderno de Encargos. 

5.4.2. Infraestruturas 

O tipo de intervenção a executar não prevê a interferência com infraestruturas existentes na envolvente 

dos edifícios. Contudo sabe-se que existem redes de distribuição na proximidade – elétrica, água, 

esgotos e telecomunicações. 

A rede elétrica e de telecomunicações tem origem na Casa de Guarda do Bordalo, identificada na 

Figura 9 com um círculo azul, e as redes de água e esgotos podem ser acedidas no caminho que faz 

o acesso pedonal entre o edifício e o resto do Parque. Há um registo e mapeamento da localização das 

redes infraestruturas, executado posteriormente a cada intervenção. Há, portanto, um conhecimento 

mais detalhado do traçado destas redes, o que permite eliminar, à partida, qualquer risco resultante de 

contacto fortuito, sobretudo com as instalações de energia elétrica e de telecomunicações. A abertura 

do estaleiro só poderá ser iniciada depois da análise de toda a informação sobre as infraestruturas 

enterradas/embutidas eventualmente existentes. 

5.4.3. Caraterísticas do solo 

Os trabalhos a executar no âmbito desta Empreitada não preveem intervenções ao nível do 

solo/subsolo e tão pouco existem informações sobre as caraterísticas do mesmo nos documentos 

analisados. As escavações a executar nesta obra serão apenas as necessárias para a implantação de 

fundações, execução de rampa de acesso ao edifício, nivelamento do terreno, obtenção de cotas e 

execução de caixas de pavimento. Também serão executados trabalhos de aterro para compactação 

de estruturas e obtenção de cotas. Caso seja necessário intervir no solo/subsolo, no decorrer de alguma 

Empreitada, poderão existir elementos de valor arqueológico. Se for esse o caso, a EE deverá informar 

antecipadamente e obter autorização do DO para proceder à abertura de valas e/ou efetuar 

escavações. 

5.5. Riscos Especiais 

A empreitada a que se refere este PSS inclui trabalhos com riscos especiais para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, de acordo com o previsto no artigo 7º do DL n.º 273/2003. A EE definirá, atendendo aos 

processos construtivos e métodos de trabalho, as medidas preventivas e de proteção adequadas para 

garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, integrando estas medidas nas respetivas matrizes de 

avaliação e monitorização de riscos  

Aquando da realização de atividades com risco especial, deverão ser elaboradas Instruções Técnicas 

de Segurança, que terão em conta o processo construtivo e os métodos de trabalho que venham a ser 
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utilizados. Na elaboração destas instruções, estará em Anexo a respetiva avaliação de riscos, para 

cada uma das atividades. Estas instruções serão submetidas à aprovação do CSO antes do início dos 

respetivos trabalhos, devendo ser arquivadas em Anexo a este PSS. 

A Obra em assunto consta de uma normal variedade de atividades que fazem parte dos trabalhos de 

construção, que se encontram sinteticamente descritos no Ponto 5.3.2. O tipo de obras a que se refere 

este PSS (Remodelação/Recuperação) implica variados trabalhos com sequências típicas de uma obra 

de construção – e em que não é frequente a necessidade de alterar alguns procedimentos planeados. 

Os Riscos Especiais associados aos trabalhos previstos no âmbito desta empreitada serão os 

seguintes:  

Tabela 5 - Riscos Especiais da empreitada. 

 

 

5.5.1. Materiais com riscos especiais 

A utilização de materiais, produtos, substâncias e preparações perigosas (genericamente aqui 

designados por materiais) deve ser objeto de uma adequada avaliação dos riscos e definidas as 

RISCOS ESPECIAIS TRABALHOS 

Soterramento – Muito baixo Trabalhos de Terraplanagem/Escavação/Aterro 

Esmagamento - Médio 

Montagem e desmontagem de estaleiro, Trabalhos de 

Terraplanagem/Escavação/Aterro 

Queda de Materiais, Queda de Estruturas, Demolições 

Trabalhos de betonagem e movimentação mecânica 

de cargas 

Movimentação de Equipamentos 

Queda de Altura - Médio 

Alvenarias 

Reboco e estuque 

Pinturas / Revestimentos 

Serralharias 

Caixilharias 

Instalação de tetos falsos 

Cobertura 

Instalação das redes de infraestruturas 

Utilização de Andaimes e Plataformas Auxiliares 

Eletrocussão – Médio 

Utilização de Equipamentos dependentes de Energia 

Elétrica 

Redes Técnicas existentes e trabalhos em tensão 

Incêndio – Baixo Trabalhos a Fogo/Quente 
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respetivas medidas preventivas. Considerando o n.º 2 do artigo 6º do DL n.º 273/2003, sem prejuízo de 

outros que a Fiscalização ou a CSO venha a identificar, genericamente, para todos os materiais e 

equipamentos incorporáveis, a EE terá em consideração as características dos mesmos e atenderá às 

indicações contidas nos rótulos das embalagens e nas respetivas fichas técnicas e fichas de dados de 

segurança. As mesmas deverão ser sempre solicitadas aos respetivos fabricantes ou fornecedores 

antes da receção dos materiais ou dos equipamentos no estaleiro. 

Dever-se-á ter ainda especial atenção aos produtos perigosos de utilização indireta, como sejam os 

combustíveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua utilização. 

Os materiais a serem utilizados no estaleiro, podem ser listados através de um registo de produtos 

químicos, o qual deverá ser arquivado em Anexo a este PSS. 

5.6. Ações para a prevenção de riscos profissionais 

Esta empreitada inclui diversos trabalhos com riscos especiais para a segurança e saúde dos 

trabalhadores, particularmente enquadráveis nas alíneas a) do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 273/2003, 

de 29 de outubro, nomeadamente riscos de queda em altura. 

A prevenção de Riscos Profissionais como forma de evitar o Acidente de Trabalho constitui um aspeto 

essencial do conteúdo deste PSS. A EE, deverá desenvolver, especificar e adequar estes 

procedimentos, dando especial importância aos trabalhos que implicam Riscos Especiais, 

nomeadamente: 

• Riscos de Soterramento; 

• Riscos de Queda em Altura; 

• Riscos de Esmagamento; 

• Riscos de Eletrocussão; 

• Risco de Incêndio. 

5.6.1. Coordenação de subempreiteiros 

A coordenação de atividades no estaleiro é uma condição essencial para garantir condições de 

segurança no estaleiro. Uma das condições a observar é a não execução de trabalhos incompatíveis 

em simultâneo. Uma vez que estarão presentes em obra diferentes entidades executantes a realizar 

vários trabalhos, a EE terá a responsabilidade de coordenar essas empresas e essas atividades. Este 

revela-se como um trabalho fundamental, visto que a maior incidência de trabalhos simultâneos 

aumenta a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho. Entretanto o CSO poderá promover, 

com a colaboração da EE e sobretudo em determinadas Fases da Obra, reuniões de Coordenação de 

Segurança com as várias empresas intervenientes no estaleiro. 

5.6.2. Formação dos trabalhadores 

As ações de formação e sensibilização deverão ser planeadas de tal modo que precedam a atividade 

de risco, sem prejuízo de ações de reforço efetuadas no decurso dos trabalhos. 

O plano para formação e informação dos trabalhadores inclui ações de diversos tipos, nomeadamente:  

✓ Ações de acolhimento – abordam-se temas como a divulgação do plano de emergência da 
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obra, riscos gerais da obra, uso obrigatório de EPI adequados com as atividades, divulgação do 

regulamento de controlo de alcoolemia, etc. Esta ação de acolhimento deve ser dada antes do 

trabalhador começar a desenvolver qualquer tipo de atividade em obra. 

✓ Ações de sensibilização - destina-se a diferentes grupos de trabalhadores nomeadamente para 

transmitir os procedimentos de trabalho desenvolvidos para as atividades de risco especial ou 

outras condições que se ache necessário transmitir informação. 

✓ Ações de formação específicas – com a duração adequada ao tema a tratar, são destinadas a 

pequenos grupos, versando atividades de risco, processos de trabalho inovadores, novos 

equipamentos, condições particulares do local, etc. 

A EE deverá apresentar no PSS, Plano de Formação em que conste: 

• Tema da Ação de Formação; 

• Destinatários; 

• Fase em que será efetuada essa ação. 

Exemplo: 

✓ Tema da Ação – Medidas de Prevenção contra o Risco de Queda em Altura nos trabalhos em 

andaimes; 

✓ Destinatários – Trabalhadores dos subempreiteiros de estruturas, alvenarias, pintura, vidros, 

carpintarias e cobertura; 

✓ Fase – Antes do início dos trabalhos nos andaimes. 

Estas ações deverão ser registadas em impresso próprio, que inclua uma Folha de Presenças. Uma 

cópia desse mesmo impresso deverá ser entregue ao CSO.  

5.6.3. Utilização de andaimes 

A utilização de andaimes está sobretudo associada ao Risco Especial de Queda em Altura. Pela sua 

importância nas condições de segurança em obra, este tipo de Equipamento deve obedecer a todas as 

normas e regulamentos em vigor. 

Assim, a EE deverá submeter todo e qualquer tipo de andaime a instalar na obra aos seguintes 

procedimentos: 

✓ Elaboração de Auto de Receção de Andaime (andaimes fixos), cujo modelo deverá conter a 

definição das especificações do andaime relevantes para a segurança do mesmo; 

✓ Realização de Ação de Formação sobre Procedimentos de Segurança a observar na Utilização 

de Andaimes; 

✓ Distribuição de Ficha contendo os Procedimentos referidos no ponto anterior, a que será anexa 

a Declaração de Compromisso de Cumprimento desses Procedimentos por cada um dos 

utilizadores do andaime; 

✓ Aprovação e Verificação pelo CSO do andaime instalado e respetivos procedimentos. 

Caso se preveja a utilização de andaimes disponibilizados por subempreiteiros, a EE deverá, 

atempadamente, condicionar os mesmos à observação das normas de segurança vigentes sobre 

andaimes, não admitindo a existência desse tipo de equipamentos no estaleiro que não cumprem as 
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referidas normas. 

5.6.4. Equipamentos de proteção individual (EPI) 

Por Equipamento de Proteção Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessório 

destinado a uso pessoal do trabalhador para proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua 

segurança ou saúde no desempenho das tarefas que lhe estão atribuídas. O DL n.º 348/1993 e a 

Portaria 988/93 de 6 de Outubro, definem regras de utilização dos equipamentos de proteção individual. 

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos identificados não puderem ser evitados de forma 

satisfatória por meios técnicos de proteção coletiva, Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), ou por 

medidas, métodos ou processos de organização do trabalho. Os EPI devem ser utilizados também 

como medidas preventivas complementares de outras sempre que se considere justificável. Na 

definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguir-se os EPI de uso permanente, 

dos EPI de uso temporário. Os primeiros devem serem utilizados durante a permanência de qualquer 

trabalhador no Estaleiro, considerando-se, no mínimo, o capacete de proteção, botas com palmilha e 

biqueira de aço e vestuário de alta visibilidade. Os EPI de uso temporário serão utilizados pelo 

trabalhador dependendo do tipo de tarefa a realizar (por exemplo, uso de protetores auriculares em 

ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das condições de trabalho excecionais a 

que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arneses de segurança na execução de trabalhos 

em altura em complemento de outras medidas de proteção coletiva). 

No Anexo II - Quadros Gerais de Riscos e Prevenção, estão identificados vários EPI e diversos tipos 

de operários tipicamente presentes em obra. Para cada tipo de trabalhador será possível identificar o 

tipo de EPI, permanente ou temporário, que este deverá utilizar em obra.

5.6.5. Equipamentos de proteção coletiva (EPC) 

Tal como referido anteriormente no Ponto 4.2.3., um dos princípios de prevenção fundamentais prende-

se por dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção individual. O 

Plano de Proteções Coletivas a desenvolver pela EE deverá definir, objetivamente, os equipamentos 

de proteção coletiva a empregar, que deverão ser devidamente dimensionados e especificados bem 

como identificar claramente os respetivos locais de implantação, em função dos riscos a que os 

trabalhadores poderão estar expostos (risco de queda em altura, risco de queda de objetos, risco de 

electrocução, etc). Sem prejuízo de outras proteções que a EE entenda necessário, ou que o CSO 

determine, no estabelecimento do Plano de Proteções Coletivas, a EE deve atender às seguintes: 

✓ Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções 

coletivas adequadas, através da utilização de redes de segurança, linhas de vida, guarda-corpos; 

✓ Todas as áreas com risco de queda de objetos para vias de circulação rodoviária ou pedonal 

devem ser protegidas com sistemas de proteção coletiva adequadas, através da utilização de redes 

de proteção; 

✓ Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou 

outras estruturas provisórias, estas deverão ser ensaiadas antes da sua entrada em 

funcionamento; 

✓ Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos 
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horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 

metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos verticais 

rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por 

material que resista a uma força horizontal de 1,50 KN/m e os elementos verticais compostos por 

material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm. 

Abaixo seguem exemplos de Proteções Coletivas que poderão ser aplicadas em obra: 

 

 
 

 

 

 

Figura 21 - Sistema de protecção com guarda corpos e rodapé. 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 22 - Utilização de linha de vida e arnês. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Proteção de vão lateral com sistema tipo gancho. 
 
NOTA: A solução da Figura 23 poderá ser a mais viável para a realização da maioria dos trabalhos na 

cobertura. Isto porque, numa solução tipo linha de vida, se terá de perfurar a parte superior da laje de 

cobertura e sua impermeabilização. No entanto, nos trabalhos de impermeabilização da cobertura e 

instalação dos rufos em zinco, será necessário o acesso ao bordo exterior de contorno da cobertura. 

Isto levará a que se tenha de retirar o equipamento (ganchos e fixações). Nestes casos, este sistema 

deverá ser complementado com uma estrutura de andaimes em volta do edifício, que permita trabalhar 

próximo do bordo sem perigo. 
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Figura 24 - Cerca (com cancela) para laje com negativo exposto. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Andaime com guarda corpos, rodapé e sistema de alçapão e escadas. 
 

 
NOTA: A solução da Figura 24 é apenas uma alternativa, entre várias possíveis, para vedar negativos 

que estejam expostos. Este tipo de situações será frequente aquando dos trabalhos de demolição da 

laje de pavimento, execução de caixas de visita, instalação de piso de madeira no mezanino, entre 

outros. 

5.7. Organização do Estaleiro 

A organização do Estaleiro é um fator primordial para a garantia das condições de segurança no 

trabalho. A localização das zonas de arrumação de materiais e equipamentos, a definição de 

circulações pedonais, a localização das instalações sociais são aspetos que devem contribuir para a 

racionalização de todos os meios existentes para limitar, ao máximo, riscos decorrentes de transporte 

e movimentação de cargas e pessoas. 

Importa encarar a sua organização no espaço de forma dinâmica, prevendo alterações na localização 

dos vários elementos referidos que o constituem, decorrentes da dinâmica dos trabalhos. A seguir 

adiantam-se parâmetros gerais que devem presidir à organização do Estaleiro, os quais deverão ser 

apresentados à entidade competente da Fiscalização, no âmbito do Projeto do Estaleiro que esta 

entidade deverá aprovar. 
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5.7.1. Projeto do Estaleiro 

A EE deverá elaborar o Projeto do Estaleiro atendendo aos regulamentos em vigor, apresentando-o 

para aprovação da Fiscalização. Por Estaleiro entende-se os locais onde se efetuam os trabalhos de 

construção propriamente ditos, bem como os locais onde se desenvolvem atividades de apoio direto 

àqueles trabalhos. 

A elaboração do Projeto deverá estar em conformidade com a legislação e regulamentação específica 

aplicável, sendo que no caso de o Estaleiro ocupar, total ou parcialmente, as vias públicas, também 

será tido em conta o Regulamento de Sinalização de Trânsito e eventuais regulamentos municipais 

existentes, que a EE analisará. Sem prejuízo da legislação e regulamentação aplicável que 

estabelecem valores limite inferiores ou superiores, o Projeto do Estaleiro tem que cumprir as regras 

indicadas neste PSS.  

O Projeto do Estaleiro deverá identificar e definir, objetivamente, através de peças escritas e 

desenhadas, a implantação e características das instalações de apoio à execução dos trabalhos e as 

infraestruturas provisórias, bem como todos os elementos necessários à execução dos processos 

construtivos e métodos de trabalho a utilizar.  

Devem ser identificados e definidos, todos os elementos necessários a instalar. A organização e 

arrumação desses elementos deve ser planeada, de forma a reduzir, ao máximo, os percursos internos, 

otimizando a sua operacionalidade. O Projeto do Estaleiro deverá ser arquivado em Anexo a este PSS. 

De seguida seguem duas figuras com a proposta de acessos e a localização de instalações no Estaleiro 

da presente empreitada. 
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Figura 26 - Mapa de acesso ao Estaleiro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27 - Localização do Estaleiro em relação à obra. 
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NOTA: Na colocação dos elementos da Figura 27 foi tido em conta que a área em frente ao edifício 

tem uma área reduzida para a instalação de todos os elementos identificados. Para além disso, ao 

longo da obra, com as cargas e descargas, trabalhos de escavação e nivelamento do terrenho, 

execução de fundações, entre outras operações, o Escritório e Ferramentaria poderá ter que ser 

alterado de posição várias vezes. A posição proposta na imagem está num patamar mais elevado do 

que a obra, havendo acesso à mesma por via pedonal pelas escadas identificadas. A zona de refeições 

poderá ser alterada quando necessário, desde que garantam condições de higiene e privacidade para 

os trabalhadores fazerem as suas refeições. Tendo em conta os acessos à obra e facilidade de 

execução dos trabalhos, no que toca ao contentor de RCD (Resíduos de Construção e Demolição), a 

zona assinalada poderá ser a mais indicada. Apesar da zona apresentar um ligeiro declive, o talude 

encontrasse estabilizado. 

5.7.2. Redes provisórias 

Deverá ser instalada uma Rede Elétrica provisória durante o período de execução dos trabalhos. 

5.7.2.1. Rede elétrica 

A Rede Elétrica provisória será alimentada pela Rede Elétrica existente. Poderá ser adotada outra 

forma de alimentação de energia elétrica, desde que devidamente aprovada pela Fiscalização. 

Deve atender-se a: 

a) O Quadro Geral bem como todos os outros que venham eventualmente a ser instalados, devem 

ser montados com o disposto na legislação vigente, nomeadamente no que respeita a: 

✓ Inacessibilidade das peças em tensão; 

✓ Separação dos circuitos; 

✓ Ligação das massas metálicas à terra; 

✓ Proteção diferencial que possuirá temporização e sensibilidade adequadas para garantir que 

eventuais cortes se efetivem no quadro imediatamente a montante da avaria; 

✓ A distribuição dos circuitos elétricos deve garantir o equilíbrio de consumo entre as várias 

fases da corrente; 

✓ Os circuitos devem ser protegidos com disjuntores diferenciais de alta sensibilidade – 30 mA. 

b) Ainda relativamente ao Quadro Elétrico, devem ser obedecidas as seguintes especificações: 

✓ A área adjacente ao local da sua instalação deve estar livre, em especial no que respeita a 

substâncias combustíveis e/ou inflamáveis; 

✓ O acesso ao seu interior deve ser restringido, pelo que deve ter fechadura com chave própria; 

✓ O acesso ao Corte Geral de Corrente deve ser fácil e o mesmo deve estar assinalado; 

c) Caso sejam usados “pimenteiros” (quadro elétrico de obra), independentemente da fonte de 

energia, devem ser garantidas a estanquidade e a proteção nas tomadas de corrente; 

d) Toda a cablagem elétrica – cabos e extensões – deve ser de passagem aérea ou enterrada. 

Qualquer cabo ou extensão com a proteção danificada deve ser de imediato substituído. 

e) Em caso de utilização de gerador móvel, o mesmo deverá ser convenientemente instalado, não 

podendo funcionar sem execução da ligação terra.  
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5.7.2.2. Redes de água e esgotos 

Ambas as Redes devem ter ligação às respetivas Redes Públicas, através de instalações existentes 

e/ou provisórias. No caso dos esgotos, caso haja alguma descontinuidade de funcionamento devido à 

execução dos trabalhos, deve ser utilizada uma instalação sanitária móvel. 

5.7.3. Vedação, acessos e circulação 

Toda a periferia do estaleiro será vedada de forma a garantir que no seu interior só permaneça pessoal 

autorizado, empenhado em atividades no Estaleiro. Os acessos às zonas de Estaleiro, serão feitos 

conforme o Plano de Estaleiro aprovado. 

5.7.4. Instalações de apoio à produção 

Deverão ser definidas, no interior da área de Estaleiro e tendo em conta a sua adaptação às várias 

fases do trabalho, localizações para: 

✓ Depósitos de materiais; 

✓ Parqueamento de equipamentos; 

✓ Recolha de lixos; 

✓ Ferramentaria. 

5.7.5. Remoção de entulhos 

A remoção de entulhos inerentes à execução dos trabalhos, deve ser planeada. A sua separação e 

remoção deve ser programada de forma a não influir na organização existente do estaleiro, tendo em 

conta a área disponível. Deverá ter ainda em conta o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição. 

5.7.6. Arrumação e limpeza 

A arrumação do Estaleiro deve constituir uma tarefa programada e regular, abrangendo áreas do 

Estaleiro de apoio e áreas onde se desenvolvem os trabalhos, por forma a manter a organização 

espacial prevista. 

A arrumação e limpeza do estaleiro, nomeadamente a recolha regular de entulhos e lixos, contribui 

para a manutenção das condições de segurança no Estaleiro, designadamente limitando os Riscos de 

Queda ao nível e de Queda de Objetos. Por esta razão, devem planear-se estas funções, com base na 

afetação de pessoal em determinadas horas, com a regularidade que se entender adequada mas nunca 

inferior a um período semanal. 

Na contratação de subempreiteiros deve, desde logo, assentar-se nas responsabilidades destes na 

execução da limpeza e arrumação do estaleiro, seja pelo compromisso de efetuar a limpeza dos lixos 

produzidos pelos trabalhos que executarem, seja pela afetação de recursos humanos às tarefas de 

limpeza geral do Estaleiro. As zonas de circulação, devem ficar sempre limpas no final da jornada de 

trabalho. 

5.7.7. Instalações sociais 

Deverão ser previstas instalações para Refeitório, Vestiários e Instalações Sanitárias/Balneários, caso 

não sejam fornecidas pelo DO. 
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Estas instalações devem cumprir os requisitos previstos na Regulamentação de Instalações Provisórias 

Destinadas ao Pessoal Empregue nas Obras, designadamente no que se refere a ventilação, pé direito 

mínimo e número de aparelhos sanitários.  Estas instalações serão localizadas em Planta do Estaleiro. 

5.7.8. Medidas correntes de organização do Estaleiro 

O organograma funcional, o horário de trabalho e o seguro de acidentes podem ser considerados como 

parte das medidas de organização do Estaleiro, tendo estes já sido abordados nos Pontos 4.1. e 4.2. 

deste PSS. 

5.7.9. Integração e coordenação de subempreiteiros 

Parte importante da organização do Estaleiro diz respeito à integração no mesmo dos diversos 

subempreiteiros que, em fases diferentes, vão participando na Obra. 

Devem ficar estabelecidos, preferencialmente com expressão contratual, diversas obrigações a imputar 

a cada um dos subempreiteiros. As mesmas devem ficar explicitadas em documento próprio, intitulado 

“Declaração de Compromisso de Execução”, em que deverá constar o compromisso de execução dos 

seguintes procedimentos: 

✓ Cumprimento das medidas de prevenção de Riscos e demais procedimentos de segurança 

contidos no PSS para a Execução da Obra, que cada subempreiteiro deverá assumir; 

✓ Manter o Registo de Pessoal que emprega atualizado e que deve incluir toda a informação 

estabelecida no n.º 2 do artigo 21º do DL n.º 273/2003; 

✓ Divulgar, junto dos seus trabalhadores e de trabalhadores independentes por si contratados, o 

PSS, destacando o que diz respeito aos trabalhos por si executados; 

✓ Chamar a atenção dos responsáveis pelo Estaleiro de qualquer situação suscetível de pôr em 

causa a segurança de qualquer interveniente e cuja resolução ultrapasse a sua competência; 

✓ Manter todos os dispositivos de proteção coletiva que encontrar no local de trabalho, garantido 

a sua reposição em caso de eventual remoção dos mesmos por exigência de execução do 

trabalho; 

✓ Participar, conforme acordado com a EE, nas tarefas de arrumação e limpeza do Estaleiro; 

✓ Cooperar com qualquer outra entidade interveniente, no âmbito da coordenação de atividades, 

visando garantir as condições de Segurança no Trabalho no Estaleiro; 

✓ Cumprir as recomendações e diretivas do CSO. 

5.7.10. Informação no Estaleiro 

Em vitrina própria, destinada a manter informado e de forma acessível todo o pessoal, deverão ser 

afixados: 

• Comunicação Prévia atualizada; 

• Organograma nominal; 

• Horário de trabalho; 

• Quadro com registo de telefones de emergência; 

• Quadro de registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral; 

• Regulamento de alcoolemia; 
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• Plantas de emergência; 

• Cópias dos alvarás; 

• Cópias dos seguros de Acidentes de Trabalho; 

• Cópias dos seguros de Responsabilidade Civil; 

• Outros considerados relevantes. 

Outras informações, designadamente sobre Prevenção de Riscos, poderão ser colocadas em 

exposição no estaleiro, nomeadamente as que sejam referentes a ações de Formação e Informação 

dos Trabalhadores, a implementar pela EE. 

5.7.11. Utilização e controlo dos equipamentos do Estaleiro 

Deverá ser elaborado um Plano de Utilização e de Controlo dos Equipamentos do Estaleiro que permita, 

por um lado, evidenciar quais os equipamentos com permanência simultânea no Estaleiro e, por outro, 

possibilite o estabelecimento das ações necessárias para garantir o respetivo funcionamento de forma 

adequada. Desta forma, é possível criar condições para que se encontrem as medidas ajustadas à 

prevenção dos riscos consequentes, quer da simultaneidade da utilização, quer do eventual uso de 

equipamentos. 

Logo que os equipamentos a utilizar e o número de unidades necessárias sejam identificados, a 

respetiva relação, a ser elaborada pelo Empreiteiro, será integrada nos Anexo deste PSS, para a 

Execução da Obra. Esta relação deve ser qualificada com uma breve descrição das principais 

caraterísticas de cada um dos equipamentos (marca, modelo, potência, capacidade de carga, produção 

horária). Os equipamentos identificados serão objeto de controlo periódico das respetivas condições, 

através de: 

✓ Verificação das revisões periódicas de manutenção; 

✓ Inspeção-Geral do Equipamento. 

As Revisões Periódicas de Manutenção serão feitas, preferencialmente, pelo fabricante (ou seu 

representante) do equipamento, com recurso a fichas individuais de controlo de manutenção, 

elaboradas com base no Manual de Manutenção que acompanha cada equipamento e onde se 

discriminam todas as verificações, ensaios e substituições recomendadas pelo fabricante. A 

organização deste processo deverá atender ao estabelecido no DL n.º 50/2005, de 25 de fevereiro. 

5.7.12. Sinalização de segurança 

Dentro do ambiente laboral dos estaleiros existem situações de perigo, advertências ou obrigações de 

segurança e/ou higiene que é necessário “tornar visíveis” informando os circunstantes. Esta técnica 

denomina-se sinalização de segurança (Pinto, 2012). 

Deverão ser sinalizadas todas as situações perigosas (queda de objetos, por exemplo), com o objetivos 

de alertar os trabalhadores e, eventualmente terceiros, da iminência de uma situação de perigo e da 

consequente e urgente necessidade de atuar de forma determinada, sempre que não possam ser 

evitados ou suficientemente limitados os riscos através da utilização de meios de protecção coletiva ou 

medidas, métodos ou processos de organização do trabalho (Pinto, 2012). 

Deverão ser igualmente sinalizadas as vias e caminhos de circulação, os equipamentos de proteção 
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contra incêndios e os meios e equipamentos de salvamento e socorro e as zonas onde é obrigatório o 

uso de EPI específicos. A colocação da sinalização de segurança, será feita conforme disposto neste 

ponto e os sinais deverão ser assinalados na Planta do Estaleiro a elaborar pelo Empreiteiro. 

A Sinalização e a definição de Circulação do Estaleiro visam a adoção das medidas que garantam as 

condições de acesso, deslocação e circulação necessárias à segurança de todos os trabalhadores no 

Estaleiro. Os acessos e caminhos de circulação no interior da obra, e designadamente os que 

constituem caminhos de evacuação, devem ser mantidos desimpedidos e em bom estado de 

conservação, com sinalética de evacuação de emergência. 

A sinalização de segurança e de saúde, deve estar em conformidade com a legislação e 

regulamentação em vigor. Deste modo, os sinais inerentes à maioria das obras e colocados junto à 

porta de acesso ao Estaleiro da obra. No Anexo III – Sinalização de segurança em estaleiros, são 

identificados alguns dos sinais mais utilizados e comuns aos vários Estaleiros de obras. 

5.7.13. Materiais, produtos e substâncias perigosas 

Diversos materiais, produtos e substâncias utilizadas nos trabalhos de construção contêm Riscos 

inerentes à sua utilização. Será feita a definição dos produtos, materiais e substâncias considerados 

perigosos e identificados os riscos associados à sua utilização e estabelecidas as medidas de 

prevenção adequadas. 

No que diz respeito às substâncias perigosas deve se estabelecer com rigor e divulgar os cuidados a 

ter, atendendo a: 

✓ Instruções de utilização; 

✓ Armazenamento; 

✓ Competências na utilização; 

✓ Medidas em caso de emergência. 

Os trabalhadores, em primeiro lugar os que tiverem de utilizar esses produtos para a execução dos 

seus trabalhos, deverão ser informados da perigosidade ou Risco na sua utilização e correspondentes 

Medidas de Prevenção. 

5.7.14. Medidas de socorro e evacuação 

Deverão ser enunciadas medidas a adotar pela EE que correspondam a possíveis necessidades de 

prestação de primeiros socorros, de evacuação de sinistrados, de atuação e mesmo de evacuação dos 

trabalhadores, em caso de ocorrência de acidente ou de catástrofe (sismos, incêndios, explosões, 

inundações). Assim: 

• Há que privilegiar, em caso de acidente, o socorro rápido do exterior. Deverá ser definido um 

telefone para salvamento e primeiros socorros. Em lugar visível e devidamente assinalado - 

vitrina - estará colocada uma relação dos números de telefone a contactar em caso de 

necessidade. 

• Para pequenos tratamentos, será instalada uma caixa de primeiros socorros, devidamente 

sinalizada. A caixa conterá material para estancar hemorragias, lavagem de olhos, desinfetantes, 

compressas, ligaduras e tesoura. O material consumido será reposto de imediato. 
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• Caso a EE não disponha de pessoal com formação específica na área do socorrismo, deverá: 

✓ Designar o trabalhador mais credenciado para, se necessário, desempenhar tais tarefas; 

✓ Providenciar para que, no mais curto espaço de tempo possível, possa mandar formar 

pessoal em tal área. 

• O trabalhador designado para a prestação de primeiros socorros deve dispor, em permanência, 

de meios de contacto rápido (por exemplo, telefone móvel). 

• Em caso de acidente ou doença súbita grave, o Técnico Responsável da Obra (ou seu 

representante) deve: 

✓ Chamar uma ambulância, informando acerca de: 

➢ Local de acidente; 

➢ Tipo de acidente; 

➢ Tipo de ferimento (suspeita). 

✓ Providenciar para que o pessoal de socorro seja encaminhado para o local onde está o 

acidentado; 

✓ Informar o Coordenador de Segurança da Obra; 

✓ Informar o DO ou seu representante; 

✓ Caso do acidente resulte a morte ou lesão grave de trabalhadores, ou aquele assuma 

particular gravidade, na perspetiva da segurança dos trabalhadores, deve a entidade 

empregadora do sinistrado efetuar Comunicação do Acidente à Autoridade para as Condições 

do Trabalho (ACT), no prazo de 24 horas; 

✓ O modelo de participação de acidente à ACT deverá constar do PSS para a execução da 

Obra. 

• Em caso de acidente grave, a zona do acidente, máquina, ou outro elemento causador do 

sinistro, não deve ser removido até à chegada do responsável que conduzirá a investigação do 

acidente, que será o representante do ACT. Exclui-se desta regra qualquer operação necessária 

ao socorro do acidentado ou à segurança imediata. 

• Em caso de acidente ou doença profissional, o Técnico Responsável da Obra deve elaborar ou 

mandar elaborar a participação à Companhia de Seguros. 

• Para o caso de ter lugar eventual catástrofe (sismo, incêndio, explosão, inundação) há que 

garantir: 

✓ A existência de sinal sonoro (sirene, sineta), audível em toda a área do Estaleiro, 

perfeitamente identificável pelos trabalhadores, cujo acionamento corresponderá à ordem de 

evacuação do Estaleiro; 

✓ A definição de caminhos de fuga ou evacuação para os trabalhadores. Tal definição, que não 

se faz, desde já, por se entender que o estabelecimento desses caminhos é função das fases 

de execução da Obra, deve ser devidamente assinalada com sinalização que não provoque 

qualquer dúvida. 

Devem ser afixadas as plantas de emergência, em locais bem visíveis, dotados de iluminação de 

emergência. Os trabalhadores devem possuir formação/ informação sobre a Planta de Emergência. 
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5.7.15. Medidas de combate a incêndios 

Na perspetiva de uma primeira intervenção no combate a eventual foco de incêndio surgido no 

Estaleiro, deverão estar disponíveis em locais diferentes pelo menos 2 Extintores de Incêndio, Pó 

Químico ABC ou de Água Aditivada de 6 Kg. 

Deve ser incluída no Plano de Segurança e de Saúde, para a execução da Obra, a identificação (nome 

e funções) das pessoas que acionarão os extintores, se necessário. Tais pessoas devem dispor da 

informação suficiente para que tal acionamento seja imediato e correto. 

Conforme definido nas fichas de procedimentos, os trabalhos com Equipamentos Produtores de chama, 

impermeabilizações, soldaduras, devem ser acompanhados de Extintor de Incêndio. 
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6. Avaliação dos riscos da empreitada 

6.1. Introdução 

Tendo em vista uma análise aos riscos inerentes aos trabalhos da referida empreitada, procedeu-se à 

elaboração de uma Avaliação de Riscos. O objetivo principal dessa Avaliação é então analisar os 

trabalhos, perigos e consequentes riscos. Pretende-se com esta ferramenta auxiliar na prevenção de 

riscos, na diminuição da sinistralidade, melhoraria dos comportamentos de trabalho dos intervenientes 

em obra, diminuir os acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores. A Avaliação de 

Riscos é um processo de apreciação dos riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores 

decorrentes de perigos no local de trabalho. 

Trata-se de uma análise sistemática de todos os aspetos do trabalho, que identifica: 

• Aquilo que é suscetível de causar lesões ou danos; 

• A possibilidade de os perigos serem eliminados; 

• As medidas de prevenção ou protecção que existem, ou deveriam existir, para controlar os riscos. 

O método consiste assim, numa análise estruturada de todos os aspetos intrínsecos ao trabalho, 

realizada através da identificação dos fatores de risco, consideração e valoração dos riscos e indicação 

dos trabalhadores expostos. Para cada situação deverão ser delineadas as medidas de prevenção ou 

proteção adequadas, visando em primeira linha a eliminação do risco. Se tal não for viável, a prioridade 

será a redução das consequências do risco (Freitas, 2011). Na Figura 28 apresenta-se um esquema 

que resume as características do referido método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Esquema resumo do processo de uma avaliação de riscos (Adaptado de Carvalho, 2007). 
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NOTA: 

• Um perigo pode ser qualquer coisa (material ou equipamento de trabalho, métodos ou práticas 

de trabalho) com potencial para causar danos; 

• Um risco é a probabilidade, alta ou baixa, de alguém sofrer lesões ou danos devido a esse perigo. 

A avaliação de riscos tem como principais objetivos quantificar a gravidade que um risco pode ter na 

saúde e segurança dos trabalhadores, resultante das circunstâncias em que o perigo ocorra. Assim, a 

entidade patronal terá as informações necessárias para que possa tomar uma decisão apropriada no 

que toca ao tipo de medidas preventivas a adotar (Carneiro, 2011). 

6.2. Fases da Avaliação de Risco 

Segundo Roxo (2003), a Avaliação de Risco deve compreender duas fases: 

• A análise de risco, que visa determinar a magnitude do risco; 

• A valoração do risco, que visa avaliar o significado que o risco assume. 

A Análise de Risco deve compreender as seguintes etapas: 

• Identificação do perigo e possíveis consequências; 

• Identificação das pessoas expostas ao perigo; 

• Estimativa do risco. 

A fase de Valoração do Risco visa comparar a magnitude do risco com padrões de referência e 

estabelecer o grau de aceitabilidade do mesmo. Estabelece-se então, um processo de comparação 

entre o valor obtido na Análise de Risco e um referencial de risco aceitável (Roxo, 2003). Nesta fase 

deve reunir-se informação que permita: 

• Avaliar as medidas de controlo implementadas; 

• Priorizar as necessidades de implementação de medidas de controlo; 

• Definir as ações de prevenção/correção a implementar. 

O resultado desta fase permitirá que se definam ações de melhoria, as quais poderão assumir carácter 

de curto ou longo prazo. 

6.2.1. Métodos de Avaliação de Risco 

Existem muitos métodos com capacidade para identificar os perigos presentes no local de trabalho e 

efetuar uma análise racional das consequências dos riscos associados. Do mesmo modo, possibilitam 

uma diminuição de possíveis danos, mediante a adoção de medidas de controlo. Estes métodos podem 

ser introduzidos em diferentes categorias de acordo com as suas características particulares, os 

objetivos para que foram desenvolvidos, os meios utilizados e os fatores que relacionam. Em função 

da relevância de cada uma das suas componentes de “identificação” e de “quantificação” do risco, é 

usual distingui-los como métodos qualitativos, métodos quantitativos e métodos semi-quantitativos.  
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Figura 29 - Métodos de avaliação de risco (Adaptado de Carvalho, 2007). 

 

6.2.2. Como avaliar o Risco 

Os princípios orientadores que devem ser tidos em consideração no processo de avaliação de riscos 

podem ser divididos em cinco etapas. 

• Etapa 1 - Identificação dos perigos e das pessoas em risco. Análise dos aspetos do trabalho que 

podem causar danos e identificação dos trabalhadores que podem estar expostos ao perigo. 

• Etapa 2 - Avaliação e priorização dos riscos. Apreciação dos riscos existentes (gravidade e 

probabilidade dos mesmos, etc.) e classificação desses riscos por ordem de importância.  É 

essencial definir a prioridade do trabalho a realizar para eliminar ou evitar os riscos. 

• Etapa 3 - Decisão sobre medidas preventivas. Identificação das medidas adequadas de 

eliminação ou controlo dos riscos. 

• Etapa 4 - Adoção de medidas. Aplicação das medidas preventivas e de proteção, através da 

elaboração de um plano de prioridades (provavelmente não será possível resolver imediatamente  

todos  os  problemas)  e  especificando  a  quem  compete fazer o quê e quando, prazos de 

execução das tarefas e meios afetados à aplicação das medidas. 

• Etapa 5 - Acompanhamento e revisão. A avaliação deve ser revista em intervalos regulares, para 

assegurar que se mantenha atualizada. Deve ainda ser revista sempre que se verifiquem 

mudanças relevantes na organização, ou na sequência dos resultados de uma investigação 

sobre um acidente ou um «quase acidente» (uma situação imprevista de que não resultaram 

lesões, doenças ou danos, mas que, potencialmente, poderia ter tido consequências dessa 

natureza). 

Para que seja possível efetuar uma avaliação eficaz dos riscos no local de trabalho, todos os 

interessados devem conhecer bem o contexto jurídico, os conceitos, o processo de avaliação dos riscos 
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e as funções que competem aos principais agentes que participam no processo. Em síntese, pensa-se 

que a revisão da Avaliação de Risco deverá ser realizada periodicamente, para que qualquer alteração, 

quer em termos de produto, quer em termos de processo, não desencadeie novas situações de perigo, 

possibilitando, assim, um acompanhamento progressivo e adequado dos mesmos. 

6.3. Metodologia adotada 

6.3.1. Matriz de Avaliação de Risco (semi-quantitativo) 

Quando a avaliação efetuada pelos métodos qualitativos é insuficiente para obter a adequada valoração 

dos riscos e a complexidade subjacente aos métodos quantitativos não justifica o custo associado, deve 

recorrer-se aos métodos semi-quantitativos. 

Nestes estima-se o valor numérico da magnitude do risco profissional (R), a partir do produto entre a 

estimativa da frequência do risco (F) e a gravidade esperada (G) das lesões. Adicionalmente e sempre 

que se verifique a exposição ao perigo de mais do que uma pessoa, é ainda possível multiplicar aquele 

número pelo número de pessoas expostas (HSE, 1993:40; CERM, 1997:16, in Roxo, 2006), de que 

resulta uma hierarquização a partir da seguinte formulação: 

𝑅 = 𝑃 × 𝐺 × 𝐸 

Onde: 

𝑅 − 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 

𝑃 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝐺 − 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝐸 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 

Trata-se de um método que permite, com poucos recursos, detetar muitas situações de risco 

profissional e a partir da definição e implementação de medidas de gestão, permite eliminar ou controlar 

riscos detetados para níveis considerados aceitáveis. 

A probabilidade e consequências têm de ser quantificadas para valorar de forma objetiva o risco 

profissional. Para além disso, permite quantificar a magnitude dos riscos existentes e hierarquizar 

racionalmente a prioridade de correções dos mesmos. 

De acordo com o valor final, o Risco (R) associado a cada atividade é classificado como grave e 

iminente, intolerável, moderado, aceitável ou trivial. Consultando a Tabela 6, deverá posteriormente 

proceder-se então à respetiva ação ou medida de controlo. 
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Tabela 6 - Classificação do risco. 

 

 

Do mesmo modo, as tabelas de ponderação utilizadas foram as seguintes: 

 

 

Tabela 7 - Ponderação da probabilidade de ocorrência do acidente (P). 

 

 

 

Tabela 8 - Ponderação da exposição ao risco (E). 

 
 
 

 

Ações Classificação Ponderação 

Suspensão imediata da atividade perigosa até 
que se reduza a um risco moderado 

GRAVE E IMINENTE R ≥ 1400 

Requer correção imediata INTOLERÁVEL 1000 ≤ R < 1400 

Requer correção a curto prazo MODERADO 600 ≤ R < 1000 

Devem ser implementadas ações de melhoria ACEITÁVEL 200 ≤ R < 600 

Não requer medidas específicas TRIVIAL R < 200 

Descrição Ponderação 

Esperada (mais de 10 ocorrências / 5 anos) 10 

Muito provável (entre 7 a 9 ocorrências / 5 anos) 7 

Provável (entre 4 a 6 ocorrências / 5 anos) 5 

Pouco provável (entre 2 a 3 ocorrências / 5 anos) 3 

Improvável (0 a 1 ocorrência / 5 anos) 1 

Tipo Descrição Ponderação 

Contínua Várias vezes por dia 10 

Muito Frequente 1 vez por dia 7 

Frequente Pelo menos 1 vez por semana 5 

Ocasional Pelo menos 1 vez por mês 3 

Rara Pelo menos 1 vez por ano 1 
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Tabela 9 - Ponderação da gravidade do risco (G). 

Descrição Ponderação 

Desastre (1 ou mais mortes) 20 

Muito Grave (lesões graves ou incapacidade permanente) 14 

Grave (Lesões com incapacidade temporária e/ou com baixa superior a 15 dias) 10 

Importante (Lesões com incapacidade temporária e/ou com baixa até 15 dias) 6 

Ligeira (Lesões pequenas sem incapacidade, com 0 dias de baixa) 2 

 
Tendo por base o método atrás referido, procedeu-se à realização das respetivas Matrizes de Avaliação 

de Risco, as quais são apresentadas no Anexo IV – Matrizes de Avaliação de Risco. Não sendo 

exequível realizar uma avaliação para todos os perigos e riscos de todos os trabalhas da obra a realizar, 

as matrizes elaboradas visaram englobar a generalidade dos trabalhos da empreitada, nomeadamente 

os de maior relevância em termos de risco. 

6.4. Apreciação da avaliação de riscos 

Após a análise dos elementos apresentados Anexo IV, é possível verificar que foram avaliados 331 

riscos. Tendo em conta os diferentes níveis de risco previamente definidos, elaborou-se a Tabela 10, a 

qual resume quantidade para cada nível de risco, dentro da amostra realizada. 

Tabela 10 - Frequência dos níveis de risco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Através da análise da Tabela 10 elaborou-se a Figura 30, a qual se apresenta abaixo. 

 

Figura 30 - Frequência dos níveis de risco. 

Classificação do Risco Número de Riscos 

TRIVIAL 107 

ACEITÁVEL 153 

MODERADO 65 

INTOLERÁVEL 6 

IMINENTE 0 

TOTAL 331 
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Em primeira análise à Figura 30 é possível concluir que, havendo uma incidência de 32% do nível de 

risco Trivial, dentro dos trabalhos analisados, a percentagem total dos restantes níveis de risco 

existentes é de 68%. Apesar de serem níveis de risco diferentes e com incidências desiguais é, no 

entanto, de realçar, que a maioria dos trabalhos analisados necessitará de da implementação de ações 

de melhoria. A diferença neste caso está, que quanto maior for o nível de risco, maior deverá ser a 

brevidade da implementação das alterações. 

Apesar desta percentagem ser elevada é de notar que, no caso de estudo analisado, existem muitos 

trabalhos realizados em altura, como aliás é comum na maioria das obras de construção. Por isso 

considera-se que este resultado se encontra dentro do expectável. 

Com um nível de risco Aceitável, temos várias tarefas distribuídas por todas as atividades analisadas, 

sendo este o risco com maior preponderância na amostra analisada, com 46%. Estas requem que 

sejam implementadas ações de melhoria. 

Em relação trabalhos que envolvem riscos com nível Moderado, com 20% da amostra, resumem-se 

predominantemente a tarefas comuns aos vários trabalhos entre as quais: queda a nível, 

esmagamento, entalamento, eletrocussão e exposição a substâncias nocivas ou tóxicas. Estes 

trabalhos requem que sejam implementadas ações de melhoria a curto prazo. 

Todas as atividades com nível de risco Intolerável, apenas 2% da amostra, estão diretamente afetadas 

pelo facto do trabalho se realizar em altura, nomeadamente aqueles realizados na cobertura ou 

próximos da altura máxima do edifício (6 metros). Estes trabalhos requerem que sejam implementadas 

ações de melhoria de imediato. 

Em relação ao nível de risco Iminente, não foram registadas quaisquer situações, já que se trata do 

nível de risco mais grave e que poderá provocar a morte. Este grau de risco não foi considerado uma 

vez que se acredita que será preponderante o seguinte fatores: 

• Os trabalhos a executar, a uma altura próxima dos 6 metros, necessitam de equipas com número 

de trabalhadores muito reduzido e deverão ser de curta duração; 

• Sendo uma obra pequena e com poucas equipas de trabalho em simultâneo em obra, há uma 

redução substancial do risco de acidente. 
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7. Considerações finais 

No presente ponto pretende-se analisar as elações retiradas da elaboração do presente trabalho, 

nomeadamente a execução e análise de um PSS em Projeto, a aplicação da SST na construção, bem 

como a implementação das Avaliações de Risco nos PSS. 

O setor da Construção Civil apresenta anualmente um número elevado de acidentes de trabalho, devido 

às suas características específicas, quando comparado com outros setores de atividade. É, portanto, 

urgente contrariar esta tendência, nomeadamente através da implementação de uma cultura de 

prevenção e segurança nas empresas ligadas ao setor, envolvendo todos os seus intervenientes. 

Todos os envolvidos no setor têm um papel relevante a desempenhar na melhoria das condições de 

segurança e saúde nos estaleiros de obras de construção. É fundamental a consciencialização das 

empresas de que têm de encarar a SST, como um investimento com retorno e não como uma 

obrigação. 

A formação dos trabalhadores, entre outras melhorias futuras, assume um lugar de destaque. É 

importante garantir também que as empresas proporcionem boas condições de trabalho a todos os 

seus trabalhadores. No entanto, mesmo cumprindo a legislação em vigor, a formação e informação dos 

colaboradores por parte da entidade empregadora é muitas vezes reduzida ou nenhuma. Formar os 

trabalhadores é colocar à sua disposição todos os meios necessários para que estes possam 

desempenhar as suas funções em segurança. Só assim será possível incutir uma cultura de prevenção, 

de segurança e saúde, através da formação de todos os agentes sociais, sendo expectável que em 

retorno se tenha uma redução do risco de acidentes de trabalho e aumento da produtividade dos 

trabalhadores. 

Em Portugal tem-se assistido a uma diminuição do número anual de acidentes de trabalho na 

Construção, nomeadamente o número de acidentes mortais, mais concretamente desde a 

implementação do Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil de 1958 até a 

elaboração do DL n.º 273/2003. De notar que a implementação do último diploma proporcionou 

melhorias dos critérios de segurança muito significativas, tendo-se verificado uma redução significativa 

do número de acidentes na última década. Todavia, é importante sublinhar que este período coincide 

também com uma diminuição considerável da atividade no ramo da Construção, derivado da crise 

económica e financeira que se tem verificado em Portugal e na Europa. Apesar de continuarem a haver 

mortes todos os anos, sendo assim necessário um reforço das atividades de inspeção, bem como a 

respetiva punição. Relativamente ao Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil de 

1958, e uma vez que os meios e técnicas implementados no setor já passaram por modificações 

significativas até os dias de hoje, deveria ser elaborada uma atualização do mesmo. 

Com esta dissertação pôde-se concluir que a implementação de um PSS de Projeto e análise de perto 

das várias Especialidades e especificidades de uma obra, permitirá sempre uma previsão mais 

assertiva dos futuros riscos de trabalhos a executar. Por conseguinte, uma ferramenta como uma 

Avaliação de Riscos, não sendo obrigatória a sua inclusão no PSS, facilitará sempre a análise atrás 

mencionada, bem como uma nova reflexão sobre os trabalhos a executar, possíveis riscos que não 

tenham sido mitigados e a adoção de medidas preventivas. São, portanto, elementos que se 
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complementam, sendo fundamentais no processo de eliminação do risco ou da redução das suas 

consequências. 

A elaboração da Avaliação de Riscos do referido caso de estudo, permitiu concluir que será necessária 

a implementação de ações de melhoria para muitos dos trabalhos a realizar em obra, variando a 

brevidade de aplicação das mesmas consoante o nível de risco. A queda em altura é um dos riscos 

predominantes na maioria dos trabalhos a realizar, de modo que será importante impedir a utilização 

de qualquer tipo de plataforma de trabalho improvisada, que não seja um dos EPC anteriormente 

referidos, para a execução de qualquer atividade em obra. 

As medidas preventivas/corretivas apresentadas na Avaliação de Riscos, caso sejam implementadas, 

permitirão reduzir os níveis de risco das atividades, principalmente no que toca à utilização dos EPI e 

EPC, adoção de práticas de trabalho seguras e seguindo os Princípios Gerais de Prevenção. É 

fundamental a sensibilização dos trabalhadores por parte dos responsáveis da segurança em obra. 

7.1. Recomendações e trabalhos futuros 

No presente subcapítulo das Considerações finais, pretende-se analisar alguns tópicos, sobre os quais 

não foi possível desenvolver durante o corpo do presente trabalho.  Pensa-se que a reflexão sobre 

estes tópicos possa vir a beneficiar a melhoria das condições de segurança nos estaleiros. O 

acompanhamento diário, durante o estágio realizado, sobre a tutela da equipa de Fiscalização e 

ocasionalmente dos responsáveis da CSO, permitiu comparar a parte teórica destes tópicos com a sua 

aplicação prática em obra. Para além disso, são também identificados tópicos com possíveis trabalhos 

futuros e melhorias a realizar no setor da Construção.  

No que toca à elaboração do PSS e posteriormente o seu desenvolvimento pela EE, o DPSS, existe 

uma grande diferença entre os mesmos. O PSS é da responsabilidade do DO e não desenvolve os 

métodos construtivos, por outro lado o DPSS é da responsabilidade da EE e descreve os métodos 

construtivos que a EE pretende utilizar no decorrer da Empreitada. Assim, é admissível que as EE 

tenham uma estrutura de DPSS pré-definida. Contudo, quem exerce a CSO frequentemente verifica 

que o mesmo documento “serve” para todas as obras, sendo até mesmo frequente receber DPSS com 

várias menções a outras empreitadas e com tarefas que não se enquadram com as previstas. Por outro 

lado, o facto de estar referido na legislação que o prazo da obra inicia com a aprovação do DPSS, 

coloca pressão sobre o CSO para a aprovação do mesmo. Em ambas as situações acima referidas, 

cabe ao DO não compactuar com este tipo de comportamento. 

O controlo da documentação e entrada de trabalhadores em obra é essencial para garantir condições 

de segurança em obra, garantir condições de trabalho adequadas e combater a precariedade. É prática 

usual a entrada em obra de equipas que, muitas vezes saem em 2 ou 3 dias sem entregar qualquer 

documentação. A entrada de subempreiteiros e/ou trabalhadores independentes em obra, sem a devida 

comunicação e por consequência sem a análise previa da sua documentação, constitui um problema 

grave de controlo dos trabalhadores. Tipicamente estes trabalhadores estão em condições ilegais no 

país, não têm Seguro de Acidentes de Trabalho, não têm Fichas de Aptidão Médica, não descontam 

para a Segurança Social, etc. Esta situação torna-se mais complicada quando a obra começa a ter 
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atrasos, pois a certa altura o descontrolo com a entrada e saída de subempreiteiros e trabalhadores é 

incontornável. Neste caso, as soluções de melhoria podem ser variadas, mediante as características 

da obra. Contudo, tudo começa pelo concurso, a gestão do processo de adjudicação e entrada em 

obra. O CSO e DO podem e devem exercer pressão sobre a EE, impondo regras que visem a 

apresentação antecipada dos subempreiteiros. No decorrer da obra, caso esta decorra num perímetro 

vedado e controlado pelo DO, pode e deve existir uma lista de pessoal autorizado na portaria. Desta 

forma a EE vê-se obrigada a comunicar com antecedência todos os trabalhadores. 

Relativamente aos documentos de habilitação previstos na legislação atual (artigo n.º 81 do DL n.º 

18/2008 – Código dos Contratos Públicos), tendo em vista a melhoria das condições de segurança, 

seria benéfico a implementação de um controlo dos acidentes registados nas empresas, 

nomeadamente dos subempreiteiros. Essa verificação poderia ser realizada através de um Registo ou 

Historial de Acidentes Laborais de cada empresa, o que funcionaria como fator “pressão” para as 

empresas eu pretendam evitar uma avaliação negativa desse Registo. Apesar se estar previsto, no n.º 

8 do referido artigo, que o DO poderá facultar qualquer outro documento à EE, sem a introdução de um 

conceito similar ao descrito, não fará sentido que o DO requisite a sua apresentação. 

Com o aumento do número de obras que se tem registado recentemente no setor, e consequente 

aumento da procura de mão de obra qualificada, verifica-se um aumento do número de trabalhadores 

independentes e trabalhadores de empresas de trabalho temporário presentes em obra. Este facto, por 

si só, pode dificultar o controlo da documentação e comprometer a segurança, na medida em que a 

quantidade de informação a analisar aumenta significativamente. Assim, os interlocutores a quem a EE 

tem de solicitar informação aumentam e, por conseguinte, mais tempo será necessário para reunir toda 

a informação requerida. Será, portanto, benéfico que a documentação dos trabalhadores seja tratada 

atempadamente e esteja atualizada.  

Nos setores de Minas e Petróleo e Gás, tipicamente (mas não só), é aplicado um conceito cuja 

introdução no setor da Construção poderia ter um impacto positivo: o Prémio por Objetivos. Este 

conceito poderia consistir na implementação, por parte dos Empreiteiros, de um prémio para os 

trabalhadores em caso de conclusão de uma empreitada dentro do prazo estipulado. Contudo, este 

prémio seria comprometido aquando da ocorrência de acidentes no estaleiro. 

Finalmente, pensa-se que seria relevante realizar um trabalho de estudo sobre a viabilidade da 

elaboração de um registo de controlo de acidentes de trabalho para as empresas que desenvolvem 

atividade no ramo da Construção, nomeadamente os Subempreiteiros e Empreiteiros. Esse registo 

seria, por exemplo em Concurso Público, um documento que poderia ser requisitado pelo DO, o que já 

está previsto na legislação em vigor, de acordo com o n.º 8 do artigo n.º 81 do DL n.º 18/2008 - Código 

dos Contratos Públicos.  
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Anexo I – Enquadramento Legal da Construção e SST 

Enquadramento legal da segurança no trabalho 

✓ Decreto-Lei n.º 347/1993, de 1 de outubro - Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 89/654/CEE 

de 30 de novembro relativa às prescrições mínimas de Segurança e de Saúde para os locais de 

trabalho); 

✓ Portaria n.º 987/1993 de 6 de outubro - Estabelece as normas técnicas de execução do Decreto-

Lei n.º 347/1993 de 1 de outubro); 

✓ Decreto-Lei n.º 133/1999 de 21 de abril - Altera o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, 

relativo aos princípios da prevenção de riscos profissionais, para assegurar a transposição de 

algumas regras da diretiva quadro relativa à segurança e saúde dos trabalhadores nos locais de 

trabalho 

✓ Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de junho - Alteração ao regime de organização e Funcionamento 

das Atividades de SHST); 

✓ Decreto-Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro - Estabelece o regime jurídico da promoção da 

segurança e saúde no trabalho); 

Enquadramento legal da construção civil 

✓ Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho (Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da 

construção, e revoga o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro). 

Estaleiros Temporários ou Móveis 

✓ Decreto 41821, de 11 de Agosto de 1958 - aprova o Regulamento de Segurança do Trabalho na 

Construção Civil. 

✓ Decreto 46427, de 10 de Julho de 1965 - aprova o Regulamento das Instalações Sociais Provisórias 

dos Estaleiros. 

✓ Portaria nº1115-C/94, de 15 de Dezembro - estabelece os requisitos a que deve obedecer o livro de 

obra, a conservar no respetivo local. 

✓ Portaria nº101/96, de 3 de Abril - estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde nos 

locais de trabalho dos estaleiros temporários e móveis. 

✓ Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de Outubro - Procede à revisão da regulamentação das condições 

de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis, constante do Decreto-

Lei n.º 155/95, de 1 de Julho, mantendo as prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho 

estabelecidas pela Diretiva n.º 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho. 

✓ Decreto-Lei nº4/2007, de 8 de Janeiro- altera o Decreto-Lei nº113/93, de 10 de Abril, relativo aos 

produtos de construção. 

Equipamentos de Trabalho 

✓ Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro - Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

89/655/CEE, do conselho, de 30 de Novembro, alterada pela Diretiva n.º 95/63/CE, do Conselho, 
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de 5 de Dezembro, e pela Diretiva n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos 

trabalhadores de equipamentos de trabalho. 

Agentes Biológicos 

✓ Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de Abril – Estabelece prescrições mínimas de protecção da segurança 

e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos durante o trabalho. 

✓ Portaria n.º 405/98, de 11 de Julho – Classificação dos agentes biológicos. 

✓ Portaria n.º 1036/98, de 15 de Dezembro – Alteração à Portaria n.º 405/98, de 11 de Julho, na 

classificação dos agentes biológicos. 

Agentes Químicos 

✓ Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de Fevereiro de 2012 – legislação sobre a protecção dos trabalhadores 

contra os riscos de exposição a agentes químicos decorre essencialmente da transposição de 

diretivas comunitárias e encontra -se dispersa por vários diplomas. 

Movimentação de cargas 

✓ Decreto-Lei n.º 330/1993, de 25 de setembro, (Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

90/269/CEE, de 29 de maio, relativa às prescrições mínimas de Segurança e Saúde na 

movimentação manual de cargas). 

Ruído 

✓ Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (Aprova o Regulamento Geral do Ruído); 

Substâncias perigosas 

✓ Decreto-Lei n.º 82/1995, de 22 de Abril (Transpõe para a ordem jurídica interna várias diretivas que 

alteram a Diretiva n.º 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, relativa à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem 

e rotulagem de substâncias perigosas); 

✓ Portaria n.º 732-A/1996, de 11 de Dezembro (Aprova o Regulamento para a Notificação de 

Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas). 

Vibrações 

✓ Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro (Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 

2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa às prescrições 

mínimas de protecção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos 

devidos a agentes físicos - vibrações). 

Sinalização 

✓ Decreto-Lei n.º 141/1995, de 14 de junho (Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 92/58/CEE, 

de 24 de junho, relativa às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e saúde no 

trabalho); 

✓ Portaria n.º 1456-A/1995 de 11 de dezembro (Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e 

utilização da sinalização de segurança e de saúde no trabalho. Revoga a Portaria n.º 434/83, de 15 
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de Abril). 

Instalações elétricas 

✓ Decreto-lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro (Estabelece os procedimentos de aprovação das 

regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão). 

✓ Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de setembro (Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão). 

Acidentes de Trabalho 

✓ Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro – Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho 

e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais. 

Equipamentos de Protecção Individual 

✓ Diretiva 89/686/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro – Relativa à aproximação das legislações 

dos Estados-membros respeitantes aos equipamentos de protecção individual. 

✓ Decreto-Lei n.º 128/93, de 22 de Abril – Estabelece as exigências técnicas essenciais de segurança 

a observar pelos equipamentos de protecção individual com vista a preservar a saúde e a segurança 

dos seus utilizadores. 

✓ Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de Outubro – Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

89/656/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de 

saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de protecção individual. 

✓ Portaria n.º 1131/93, de 4 de Novembro – Aprova as exigências essenciais relativas à saúde e 

segurança aplicáveis aos equipamentos de protecção individual. 

✓ Decreto-Lei n.º 139/95, de 14 de Junho – Altera diversa legislação dos requisitos de segurança e 

identificação a que devem obedecer o fabrico e comercialização de determinados produtos e 

equipamentos. 

✓ Portaria n.º 109/96, de 10 de Abril – Alteração dos anexos I, II, IV e V da Portaria n.º 1131/93, de 4 

de Novembro. 

✓ Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro – Regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, e procede a primeira alteração da Lei n.º 4/2008, de 7 de 

Fevereiro. 

Medidas Preventivas 

✓ Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989 – Adoção de medidas que se destinam 

a promover a melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores no local de trabalho.  

✓ Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro – Princípios que visam promover a segurança, higiene 

e saúde no trabalho. 

✓ Decreto-Lei n.º 133/99, de 21 de Abril – Transpôs para o direito interno a Diretiva do Conselho n.º 

89/391/CEE, de 12 de Junho, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da 

segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. 
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Normas 

✓ HD/CEN 1000 de junho de 1988 - Classifica os andaimes em função das cargas de cálculo para 

plataformas 

✓ NP EN 10025;1990- Estabelece as tensões de rotura e de limite elástico do aço dos elementos 

estruturais dos andaimes 

✓ NF S 77-101 - Define classes e caraterísticas dos óculos de proteção 

✓ NF S 77-102 - Define caraterísticas de filtros para máscaras e viseiras; 

✓ NP 1526 - Define as classes e caraterísticas a que devem obedecer os capacetes de proteção 

✓ NP 1798 - Define os ensaios a que obedecem os capacetes de proteção 

✓ NP 4305 - Estabelece para as plataformas de madeira as classes de Qualidade deste material 

✓ EN 338 - Estabelece para as plataformas de madeira importada a classe de resistência 

✓ EN 344 - Define tipos de calçado e exigências 

✓ EN 345 - Respeita a calçado de segurança 

✓ EN 346 - Respeita a calçado de proteção 

✓ EN 347 - Respeita a calçado de trabalho 

✓ EN 352-1 - Define as caraterísticas de protetores de ouvido tipo concha 

✓ EN 352-2 - Define caraterísticas de protetores de ouvido tipo tampões 

✓ EN 361 - Respeita a ensaios de sistemas tipo paraquedas 

✓ EN 420 - Define caraterísticas de luvas 

✓ EN 458;1993 - Estabelece recomendações para a seleção, uso e manutenção de protetores 

auriculares 
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Anexo II - Quadros de distribuição de EPI’s 

Abaixo encontram-se quadros resumo da utilização de EPI por categorias profissionais, sendo especificado e estes são de uso temporário ou 

permanente. X – Uso temporário do EPI; ✓– Uso permanente do EPI. 

 

 

 

 

 

Profissões 

Tabela 11.1 - Quadro de distribuição de EPI’s 

 

Capacete 

 

Protetores 

auriculares 

Máscara 

para 

soldadura 

Máscara 

de filtros 

físicos 

Máscara 

de Filtros 

químicos 

Luvas de 

proteção 

Mecânica 

Luvas de 

proteção 

química 

Botas com 

biqueira e 

palmilha 

de aço 

 

Óculos de 

segurança 

 

Arnês de 

segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor da Obra/Engenheiro 
✓ X 

     
✓ 

  

Encarregado Geral ✓ X      ✓   

Encarregado/Chefe 

equipa 

✓ X 
     

✓ 
  

Armador de ferro / 

serralheiro 

✓ X X X 
 

✓ 
 

✓ X X 

Eletricista ✓ X    X X ✓ X X 

Montador de cofragens ✓ X    ✓  ✓ ✓ X 

Montador de andaimes ✓ X    ✓  ✓  X 

Montador / carpinteiro 

de toscos ou cofragem 

✓ X 
 

X 
 

X 
 

✓ ✓ 
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Profissões 

 

Tabela 11.2 - Quadro de distribuição de EPI’s 

 

Capacete 

 

Protetores 

auriculares 

Máscara 

para 

soldadura 

Máscara de 

filtros 

físicos 

Máscara de 

Filtros 

químicos 

Luvas de 

proteção 

Mecânica 

Luvas de 

proteção 

química 

Botas com 

biqueira e 

palmilha de 

aço 

 

Óculos de 

segurança 

 

Arnês de 

segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldador por eletro arco ou 

óxido acetileno 

✓ X ✓ 
  

✓ 
 

✓ ✓ X 

Pedreiro ✓ X  X  X X ✓ ✓ X 

Servente ✓ X  X  X X ✓ ✓ X 

Marteleiro ✓ ✓  X  ✓  ✓ X  

Vibradorista ✓ X    ✓  ✓   

Pintor ✓ X   X  X ✓ X X 

Estucador ✓ X      ✓ X X 

Condutor manobrador ✓ X      ✓   

Motorista ✓ X    X  ✓   

Canalizador ✓ X    X X ✓  X 

Impermeabilizador ✓ X   X  X ✓  X 
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Profissões 

 

Tabela 11.3 - Quadro de distribuição de EPI’s 

 

Capacete 

 

Protetores 

auriculares 

Máscara 

para 

soldadura 

Máscara de 

filtros 

físicos 

Máscara de 

Filtros 

químicos 

Luvas de 

proteção 

Mecânica 

Luvas de 

proteção 

química 

Botas com 

biqueira e 

palmilha de 

aço 

 

Óculos de 

segurança 

 

Arnês de 

segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratorista 
✓ X  

  
X 

 
X   

Assentador isolamentos 

térmicos 

✓ X      X  X 

Cabouqueiro ✓ X    X  ✓   

Topógrafo ✓ X      ✓   

Entivador ✓ X    X  ✓   

Espalhador betuminosas ✓ X   X  X ✓   

Guarda ✓ X      ✓   

Ladrilhador ✓ X   X  X ✓  X 

Mecânico ✓ X  X  ✓  ✓ X  

Montador de tetos falsos ✓ X  X X ✓ X ✓ X X 

Montador pré-fabricados ✓ X X   ✓  ✓ X X 
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Anexo III – Sinalização de segurança em estaleiros 

Seguem abaixo alguns dos sinais mais relevantes e comuns a várias obras e seus estaleiros: 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Sinalização dos escritórios de obra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Sinalização de movimentação, circulação de veículos, circulação de pessoas e estacionamento. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 13 - Sinais de Proibição 

         

Produzir 
chama 

Passagem 
de peões 

Entrada de 
estranhos 

Ingerir 
bebidas 

alcoólicas 

Proibido beber e 
comer 

Tabela 12 - Sinais de uso obrigatório de EPI 

       

Botas Capacete Luvas Arnês de 
Segurança 

Auriculares Óculos Máscara 
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Tabela 14 - Sinais de Perigo 

     

 

 

 

Cargas 

Suspensas 

Morte Queda de 

Materiais 

Tensão de 

Morte 

Eletrocussão Substâncias 

Inflamáveis 

Perigos vários 

 
 

Tabela 15 - Sinais de Substâncias 

       

Corrosivo Explosivo Inflamável Nocivo (Xn)/ 

Irritante (Xi) 

Comburente Tóxico Perigoso para 

o Ambiente 

 

 
Algumas notas a referir: 

• Perigo de Queda de Objetos - sinal a colocar junto a áreas de maior suscetibilidade queda de materiais 

e equipamentos; 

• Perigo de eletrocussão - sinal a colocar junto do Quadro Elétrico Geral em local bem visível; 

• Sinal de extintor - afixar acima dos mesmos; 

• Sinal da caixa de primeiros socorros - deverá ser afixado no local onde a mesma estiver guardada; 

• O eventual estacionamento na via privada de viaturas pesadas para cargas e descargas, será 

assinalado, a distância suficiente, por barreiras avisadoras, colocadas de forma a evitar choques de 

viaturas e a garantir a segurança de transeuntes; 

• As manobras de máquinas na via pública devem ser sempre acompanhadas de um “sinaleiro”; 

• Qualquer equipamento móvel, que circule no interior do estaleiro, deve estar provido do equipamento 

sonoro de marcha-atrás. 

 

Tabela 16 - Outros Sinais 
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Anexo IV – Matrizes de Avaliação de Risco 
 



Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Planeamento prévio das atividades

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Inalação de poeiras 10 10 2 200 ACEITÁVEL
•Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança, linhas de vida ou guarda-corpos

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO • Delimitar e sinalizar a zona de trabalhos

Queda de elementos demolidos 3 10 14 420 ACEITÁVEL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Não apoiar cargas na estrutura de andaime

Esmagamento 3 10 14 420 ACEITÁVEL • Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Garantir que não existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Sistema tipo linha de vida deverá ser colocado em pontos de amarração que ofereçam resistência

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Evitar que estejam a ser executados trabalhos na cobertura e transporte de materiais aquando da montagem dos andaimes

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm;

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL • As plataformas de trabalho devem ser estáveis, sólidas e horizontais

Inalação de poeiras 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Formação dos trabalhadores na utilização dos equipamentos de demolição e adoção de posturas de trabalho corretas; Informar os 

trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que devem adoptar

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Não utilizar equipamentos danificados

Queda a nível diferente 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Nunca remover as proteções de segurança dos equipamentos

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Identificar, sinalizar e proteger as ligações elétricas existentes

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Assegurar a ligação à terra de todos os equipamentos elétricos; Os mesmos devem estar protegidos por disjuntores diferenciais de 30 mA

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Verificar a integridade dos cabos elétricos antes de utilizar os equipamentos; Ter em atenção a utilização de extensões assegurando a 

integridade do material (esmagamento ou corte por ferramentas manuais)

Inalação de poeiras 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Permitir uma rotação em obra dos trabalhadores expostos a vibrações e ruído, diminuindo o risco de lesão

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO

• Preparação dos trabalhos, nomeadamente verificar o estado de estabilidade e solidez dos elementos construtivos e construções 

adjacentes; Devem ser escorados, entivados e/ou saneados todos os elementos construtivos que apresentem instabilidade ou falta de 

resistência, antes de iniciar os trabalhos de demolição

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Demolição de elementos suportados e posteriormente dos suportantes

Queda de elementos demolidos 5 10 14 700 MODERADO • Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Os elementos a demolir devem ser molhados regularmente a fim de evitar o levantamento de poeiras

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL • O estaleiro e seus acessos aos postos de trabalho deverão estar permanentemente desobstruídos e limpos de entulhos

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO • Os trabalhadores, devem trabalhar a uma distância que evite serem atingidos por projecções

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL • As aberturas no pavimento do piso em demolição devem ser tapadas quando os trabalhos não estejam a decorrer

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Deve ser rigorosamente proibido atirar entulhos pelos vãos abertos das fachadas

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Os materiais removidos da cobertura, à medida que são retirados devem ser descidos através de caleiras e/ou com o auxilio guincho

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL

Inalação de poeiras 5 10 2 100 TRIVIAL

Projeção de partículas 7 10 6 420 ACEITÁVEL

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL

Queda de elementos demolidos 5 10 14 700 MODERADO

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO

Lesões/Ferimentos 7 10 6 420 ACEITÁVEL

Queda a nível diferente 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL

Entalamento 5 10 6 300 ACEITÁVEL

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL

Exposição ao ruído 3 10 2 60 TRIVIAL

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL

Inalação de poeiras 7 10 2 140 TRIVIAL

Projeção de partículas 5 10 6 300 ACEITÁVEL

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL

Queda em altura 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL

Lesões/Ferimentos 3 10 6 180 TRIVIAL

EPI EPC Medidas de Controlo

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção 

mecânica; Botas de proteção 

mecânica; Óculos de 

proteção; Coletes refletores; 

Protetores auditivos; 

Máscara de filtros físicos; 

Sistema de segurança anti 

queda composto por arnês 

corporal completo com cinta 

lombar, mosquetão 

automático, corda com 

regulador de extensão e 

regulador de sistema de 

travamento fixado a linha de 

vida.

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas; Sistema tipo linha 

de vida (alternativa de 

proteção de vão lateral da 

cobertura com sistema de 

barreiras e fixação tipo 

gancho); Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos.

Remoção da tela 

de 

impermeabilização 

da cobertura

Demolição da laje 

de pavimento

Trabalhos de demolição 

manual

Tarefa
Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Trabalhos de demolição 

manual

Demolição das 

grades metálicas 

existentes nos 

vãos abertos das 

fachadas

Demolição de 

telheiro sobre a 

entrada do edifício

Trabalhos de demolição 

manual

Trabalhos de demolição e 

limpeza manual

Interior
Demolição de 

paredes interiores

Trabalhos de demolição 

manual

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Trabalhos de 

demolição 

(manual)

1

Exterior

Interior

Exterior

Exterior 

(Cobertu

ra)
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Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação
EPI EPC Medidas de ControloTarefa

Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Exposição a radiação UV 7 10 2 140 TRIVIAL • Planeamento prévio das atividades; Proceder ao levantamento de todas as infra-estruturas enterradas

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Inalação de poeiras 7 10 2 140 TRIVIAL
•Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança ou guarda-corpos

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO • Delimitar e sinalizar a zona de trabalhos e controlar as entradas nessa zona

Entalamento 3 10 10 300 ACEITÁVEL • Manter os caminhos de circulação em estado adequado para o seu uso

Esmagamento 3 10 20 600 MODERADO
• Formação dos trabalhadores na manobração de veículos e máquinas de escavação; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que 

estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que devem adoptar

Atropelamento 1 10 20 200 ACEITÁVEL • Respeitar as limitações das máquinas, indicadas pelos fabricantes

Capotamento da máquina 1 10 14 140 TRIVIAL • Os veículos e máquinas usados devem ter a sinalização luminosa e acústica de marcha-atrás em bom estado de funcionamento

Exposição a radiação UV 7 10 2 140 TRIVIAL • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Exposição a vibrações 7 10 2 140 TRIVIAL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Inalação de poeiras 7 10 2 140 TRIVIAL • Não sobrecarregar as zonas próximas ao topo dos muros de suporte dos terrenos

Projeção de partículas 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas

Entalamento 3 10 10 300 ACEITÁVEL
• Os produtos de escavação não devem ser depositados a menos de 0,60 m do bordo superior da vala. Neste espaço não deve ser permitida 

a deposição de quaisquer materiais e deve ser interdito o trânsito de pessoas e veículos

Esmagamento 3 10 20 600 MODERADO • Devem ser construídos acessos separados à escavação, para pessoal e para veículos

Atropelamento 1 10 20 200 ACEITÁVEL • Os caminhos de circulação devem ser mantidos em bom estado, tapando covas e irregularidades e compactando as zonas moles 

Capotamento da máquina 1 10 14 140 TRIVIAL • Se o tráfego o justificar, devem ser utilizados "sinaleiros" nos entroncamentos com as vias de passagem de visitantes

Exposição a radiação UV 7 10 2 140 TRIVIAL • Devem ser rigorosamente proibidos todo e qualquer tipo de trabalho, ou a permanência de trabalhadores, no raio de acção das máquinas

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL

Exposição a vibrações 7 10 2 140 TRIVIAL

Inalação de poeiras 7 10 2 140 TRIVIAL

Projeção de partículas 5 10 6 300 ACEITÁVEL

Entalamento 3 10 10 300 ACEITÁVEL

Esmagamento 3 10 20 600 MODERADO

Atropelamento 1 10 20 200 ACEITÁVEL

Capotamento da máquina 1 10 14 140 TRIVIAL

Exposição a radiação UV 7 10 2 140 TRIVIAL

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL

Exposição a vibrações 7 10 2 140 TRIVIAL

Inalação de poeiras 7 10 2 140 TRIVIAL

Projeção de partículas 5 10 6 300 ACEITÁVEL

Entalamento 1 10 10 100 TRIVIAL

Esmagamento 3 10 20 600 MODERADO

Atropelamento 1 10 20 200 ACEITÁVEL

Capotamento da máquina 1 10 14 140 TRIVIAL

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Planeamento prévio das atividades

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Projeção de partículas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança, andaime ou guarda-corpos

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Delimitar e sinalizar a zona de trabalhos

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Queda a nível diferente 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL • Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício; Não apoiar cargas na estrutura de andaime

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Garantir que não existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Sistema tipo linha de vida deverá ser colocado em pontos de amarração que ofereçam resistência

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 7 10 10 700 MODERADO • Evitar que estejam a ser executados trabalhos na cobertura e transporte de materiais aquando da montagem dos andaimes

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • As plataformas de trabalho devem ser estáveis, sólidas e horizontais

Queda a nível diferente 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL

• Formação dos trabalhadores na utilização dos equipamentos de limpeza e saneamento de estruturas, bem como a adoção de posturas de 

trabalho corretas; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que devem 

adoptar

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Queda a nível diferente 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Não utilizar equipamentos danificados

Projeção de partículas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Inalação de poeiras 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Nunca remover as proteções de segurança dos equipamentos

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL
• Identificar, sinalizar e proteger as ligações elétricas existentes; Assegurar a ligação à terra de todos os equipamentos elétricos; Os mesmos 

devem estar protegidos por disjuntores diferenciais de 30 mA

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Verificar a integridade dos cabos elétricos antes de utilizar os equipamentos; Ter em atenção a utilização de extensões assegurando a 

integridade do material (esmagamento ou corte por ferramentas manuais)

Queda a nível diferente 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL • Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas

Exposição a radiação UV 7 10 2 140 TRIVIAL • Os trabalhadores, devem trabalhar a uma distância que evite serem atingidos por projecções

Projeção de partículas 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Os resíduos acumulados, devido aos trabalhos de limpeza e saneamento das estruturas, deverão ser recolhidos as vezes necessárias, 

durante a jornada de trabalho, para que os locais de trabalho e acessos estejam limpos.

Inalação de poeiras 10 10 2 200 ACEITÁVEL • O biocida deve ser aplicado de costas voltadas ao vento. O pulverizador de dorso só deve ser reabastecido quando pousado no chão

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL • Devem ser rigorosamente respeitadas as instruções contidas nas fichas de segurança dos produtos

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL

Limpeza manual 

dos elementos de 

betão 

desagregados e 

armaduras 

oxidadas

Interior, 

exterior 

e 

cobertur

a

Escovagem 

manual da 

alvenaria de pedra

Escovagem manual da 

alvenaria

Trabalhos com 

escavadora

Demolição de 

alvenaria de pedra 

das fundações 

existentes para 

execução de 

montantes da 

pérgula exterior

Exterior

Trabalhos com 

escavadora

Escavação, aterro 

e nivelamento do 

solo para 

obtenção de cotas

Exterior

Exterior

Escavação de 

valas para 

colocação de 

redes de 

infraestruturas

Limpeza da fachada com 

biocida

Aplicação de 

biocida com 

pulverizador

Exterior

Exterior

Trabalhos com 

escavadora

Exterior

Escavação de 

valas para 

execução das 

fundações

Trabalhos com 

escavadora

Limpeza manual de 

elementos de betão 

degradados

2

3
Limpeza de 

fachadas

Exterior

Aplicação de jato 

de água de baixa 

pressão

Limpeza da fachada com 

jato de água

Botas de proteção mecânica; 

Óculos de proteção; Coletes 

refletores; Protetores 

auditivos.

Cercas, redes ou placas de 

proteção para negativos no 

solo, juntamente com 

sinalização de aviso; Sistema 

de protecção com guarda 

corpos e rodapé para valas 

abertas; Sinalização de aviso 

de trabalhos em curso.

Trabalhos de 

escavação, 

aterro e 

demolição 

(escavadora)

Capacete de proteção; 

Macacão de corpo inteiro 

(contra riscos químicos); 

Luvas de proteção 

mecânica; Luvas de 

proteção química; Botas de 

proteção mecânica; Óculos 

de proteção; Coletes 

refletores; Máscara de filtros 

físicos; Máscara de filtros 

químicos; Sistema de 

segurança anti queda 

composto por arnês corporal 

completo com cinta lombar, 

mosquetão automático, 

corda com regulador de 

extensão e regulador de 

sistema de travamento fixado 

a linha de vida.

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas.
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Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação
EPI EPC Medidas de ControloTarefa

Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Planeamento prévio das atividades

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 7 10 10 700 MODERADO • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Exposição a vibrações 5 10 2 100 TRIVIAL • Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL
•Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança, andaimes ou guarda-corpos

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL • Delimitar e sinalizar a zona de trabalhos e controlar as entradas nessa zona

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO

• Formação dos trabalhadores na manobração de veículos, manobração de mangueiras de betonagem, vibradores e adoção de posturas de 

trabalho corretas para estes trabalhos; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho 

seguros que devem adoptar

Entalamento 7 10 2 140 TRIVIAL • Respeitar as limitações das máquinas, indicadas pelos fabricantes

Queda a nível diferente 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Os veículos e máquinas usados devem ter a sinalização luminosa e acústica de marcha-atrás em bom estado de funcionamento

Lesões/Ferimentos 7 10 6 420 ACEITÁVEL • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Não utilizar equipamentos danificados

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL
• Verificar a integridade dos cabos elétricos antes de utilizar os equipamentos; Ter em atenção a utilização de extensões assegurando a 

integridade do material (esmagamento ou corte por ferramentas manuais)

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL • Assegurar a ligação à terra de todos os equipamentos elétricos; Os mesmos devem estar protegidos por disjuntores diferenciais de 30 mA

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas

Entalamento 7 10 2 140 TRIVIAL • Se o tráfego o justificar, devem ser utilizados "sinaleiros" nos entroncamentos com as vias de passagem de visitantes

Lesões/Ferimentos 7 10 6 420 ACEITÁVEL • Devem ser rigorosamente proibidos todo e qualquer tipo de trabalho, ou a permanência de trabalhadores, no raio de acção das máquinas

Exposição a radiação UV 7 7 2 98 TRIVIAL
• Garantir acessos e plataformas de trabalho adequadas (pranchas com uma tábua de largura (± 30 cm) para circular em cima de armaduras 

de lajes

Entalamento 3 7 10 210 ACEITÁVEL
• Devem ser construídos acessos adequados a todos os locais de betonagem que permitam a mobilidade necessária para efectuar o trabalho 

em segurança e a rápida evacuação no caso de surgir uma situação de emergência

Esmagamento 3 7 20 420 ACEITÁVEL
• Antes do início dos trabalhos, o encarregado deve verificar o bom estado dos EPC (guarda-corpos e/ou redes) e das plataformas de 

trabalho

Atropelamento 1 7 20 140 TRIVIAL • O descofrante deve ser aplicado de costas voltadas ao vento. O pulverizador de dorso só deve ser reabastecido quando pousado no chão

Capotamento da máquina 1 7 14 98 TRIVIAL
• O comportamento da cofragem e do cimbre deve ser constantemente vigiado, suspendendo a betonagem sempre que se detecte qualquer 

falha. O trabalho só deve ser retomado depois de se restabelecer a estabilidade e solidez necessárias

Exposição a radiação UV 10 7 2 140 TRIVIAL
• Deve ser rigorosamente proibida a aplicação de descofrante em tronco nu. Em caso de contaminação acidental de qualquer parte do corpo, 

deve lavar abundantemente a parte atingida com água e sabão

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 7 2 98 TRIVIAL • Os ferros em espera deverão ser dobrados, cortados ou protegidos

Exposição ao ruído 7 7 2 98 TRIVIAL

• A bancada de trabalho para as armaduras deve ter dimensões suficientes para os elementos a moldar e armar e altura adequada (entre 75 

e 90 cm), de forma a evitar posturas de trabalho incorrectas; Os desperdícios (pontas, arames, recortes...) devem ser acondicionados em 

contentor específico e, periodicamente, devem ser enviados para o exterior

Exposição a vibrações 7 7 2 98 TRIVIAL • As zonas de corte e moldagem devem ter área suficiente de forma a evitar interferências entre tarefas

Projeção de partículas 10 7 2 140 TRIVIAL

• O trabalho deve ser organizado de forma a evitar interferências entre tarefas complementares, descarga, armazenagem, corte, moldagem, 

armação e movimentação de elementos para aplicação em obra e a aglomeração de pessoal em determinadas áreas (usualmente na 

moldagem)

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 7 6 210 ACEITÁVEL
• A zona de trabalho das cofragens deve ser limpa diariamente e os desperdícios devem ser acondicionados em local apropriado e enviados 

periodicamente para o exterior 

Queda ao mesmo nível 5 7 6 210 ACEITÁVEL

• As bancadas devem ter dimensões que permitam uma correcta estabilização das tábuas, especialmente nas tarefas de corte e uma altura 

entre os 75 e os 90 cm; O espaço da carpintaria de toscos deve ser dimensionado de forma a que as máquinas disponham, entre si, de 

espaço suficiente para manusear a madeira sem interferências

Exposição a radiação UV 10 7 2 140 TRIVIAL • Os espaços de circulação e operação junto às máquinas devem manter-se desobstruídos, arrumados e limpos de serradura e desperdícios

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 7 2 98 TRIVIAL • Devem ser colocados extintores na carpintaria junto das máquinas

Exposição ao ruído 10 7 2 140 TRIVIAL • As folhas de corte das serras e serrotes devem ser inspeccionadas diariamente

Exposição a vibrações 10 7 2 140 TRIVIAL
• A zona de trabalhos onde se efectua a montagem (ou desmontagem) das cofragens deve ser delimitada e sinalizada, de forma a que os 

restantes trabalhadores não circulem num local onde possam, potencialmente, ser atingidos pela queda de materiais

Projeção de partículas 10 7 2 140 TRIVIAL

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 7 6 210 ACEITÁVEL

Eletrocussão (equipamentos) 3 7 20 420 ACEITÁVEL

Queda ao mesmo nível 5 7 6 210 ACEITÁVEL

Betonagem de 

fundações
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Interior e 

exterior

Trabalhos 

prepatórios de 

cofragens

Colocação de cofranges 

nas fundações

Interior e 

exterior

Interior e 

exterior

Trabalhos 

prepatórios de 

armaduras 

Corte e dobragens de 

armaduras

Exterior

Manobração do 

camião betoneira 

e camião bomba

Manobramento de 

veículos pesados

Interior e 

exterior

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção química; 

Macacão de corpo inteiro 

(contra riscos químicos); 

Luvas de proteção 

mecânica; Botas de proteção 

mecânica; Óculos de 

proteção; Coletes refletores; 

Protetores auditivos; 

Máscara de filtros físicos.

Cercas, redes ou placas de 

proteção para negativos no 

pavimento, juntamente com 

sinalização de aviso; Sistema 

de protecção com guarda 

corpos e rodapé para vãos 

abertos; Sinalização de aviso 

de trabalhos em curso.

Manuseamento o vibrador
Trabalhos de 

betonagem 

Trabalhos de 

betonagem 

Manuseamento da 

mangueira
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Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação
EPI EPC Medidas de ControloTarefa

Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Planeamento prévio das atividades

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Inalação de poeiras 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL
•Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança, linhas de vida ou guarda-corpos

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Delimitar e sinalizar a zona de trabalhos

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO • Não apoiar cargas na estrutura de andaime

Queda ao mesmo nível 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Garantir que não existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Sistema tipo linha de vida deverá ser colocado em pontos de amarração que ofereçam resistência

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Evitar que estejam a ser executados trabalhos na cobertura e transporte de materiais aquando da montagem dos andaimes

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm;

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL • As plataformas de trabalho devem ser estáveis, sólidas e horizontais

Exposição a vibrações 5 10 2 100 TRIVIAL

• Formação dos trabalhadores na utilização dos equipamentos de demolição, montagem de redes de infraestruturas e adoção de posturas de 

trabalho corretas para estes trabalhos; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho 

seguros que devem adoptar

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Queda a nível diferente 5 10 10 500 ACEITÁVEL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Não utilizar equipamentos danificados

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Nunca remover as proteções de segurança dos equipamentos

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL • Identificar, sinalizar e proteger as ligações elétricas existentes

Inalação de poeiras 3 10 2 60 TRIVIAL • Assegurar a ligação à terra de todos os equipamentos elétricos; Os mesmos devem estar protegidos por disjuntores diferenciais de 30 mA

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL
• Verificar a integridade dos cabos elétricos antes de utilizar os equipamentos; Ter em atenção a utilização de extensões assegurando a 

integridade do material (esmagamento ou corte por ferramentas manuais)

Exposição a vibrações 5 10 2 100 TRIVIAL
• Formação dos trabalhadores em  trabalhos elétricos; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos 

de trabalho seguros que devem adoptar

Lesões/Ferimentos 3 10 6 180 TRIVIAL • Permitir uma rotação em obra dos trabalhadores expostos a vibrações e ruído, diminuindo o risco de lesão

Queda a nível diferente 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Os trabalhadores, devem trabalhar a uma distância que evite serem atingidos por projecções

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL

• Aquando da execução das caixas de visita das redes de infraestruturas, os seus negativos deverão ser protegidos com placas  de 

madeiras, cercas, guarda corpos ou vedações bem como sinalização de aviso. Na nstalação de tubagens em valas, as mesmas deverão ser 

protegidas com guarda-corpos e sinalização de aviso dos trabalhos em curso

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• As zonas de trabalho devem ter uma iluminação mínima de 100 lux, medida a uma altura de dois metros do solo e que não provoque 

encandeamento

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Planeamento prévio das atividades

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Lesões/Ferimentos 7 10 2 140 TRIVIAL
• Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança, andaime ou guarda-corpos

Entalamento 3 10 2 60 TRIVIAL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Esmagamento 3 10 6 180 TRIVIAL • Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício; Não apoiar cargas na estrutura de andaime

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Garantir que não existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Sistema tipo linha de vida deverá ser colocado em pontos de amarração que ofereçam resistência

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm

Lesões/Ferimentos 7 10 2 140 TRIVIAL • As plataformas de trabalho devem ser estáveis, sólidas e horizontais

Entalamento 5 10 2 100 TRIVIAL

• Formação dos trabalhadores em movimentação manual de cargas e adoção de posturas de trabalho aconselhadas para a movimentação 

manual de cargas corretas; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que 

devem adoptar

Esmagamento 3 10 6 180 TRIVIAL • Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO
• Adotar posturas e trabalho que sigam os princípios de segurança que visam a salvaguarda da integridade física e os princípios de economia 

de esforço e de cooperação no trabalho colectivo, que fazem diminuir o carácter penoso do trabalho

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Sempre que possível pedir cooperação de um colega para cargas excessivamente pesadas ou utilizar um carrinho de mão

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Manter as zonas de movimentação arrumadas e sinalizar as zonas de passagem perigosas

Lesões/Ferimentos 7 10 2 140 TRIVIAL • Não transportar em carro de mão cargas longas ou que impeçam a visão

Entalamento 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Para favorecer um bom posicionamento das mãos, colocar calços sob as cargas

Esmagamento 3 10 14 420 ACEITÁVEL
• Para  trabalho  em  equipa  deve  ser  designado  um  responsável  de  manobra,  que  avalie o peso da carga para determinar o número de 

trabalhadores necessário, explique a operação e que tenha em conta que o trabalhador com menor estatura fique à frente
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Luvas de proteção 

mecânica; Botas de proteção 

mecânica; Óculos de 

proteção; Coletes refletores; 

Protetores auditivos; 

Máscara de filtros físicos.

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas; Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos.

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção 

mecânica; Botas de proteção 

mecânica; Coletes refletores; 

Cinta lombar (se aplicável)

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas; Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos.
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Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação
EPI EPC Medidas de ControloTarefa

Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Entalamento 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Planeamento prévio das atividades

Esmagamento 3 10 20 600 MODERADO • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Atropelamento 1 10 20 200 ACEITÁVEL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Capotamento da máquina 1 10 14 140 TRIVIAL
• Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança, andaime ou guarda-corpos

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Queda de objetos em manipulação 3 10 20 600 MODERADO • Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício; Não apoiar cargas na estrutura de andaime

Entalamento 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Garantir que não existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício

Esmagamento 3 10 14 420 ACEITÁVEL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm

Atropelamento 1 10 20 200 ACEITÁVEL • As plataformas de trabalho devem ser estáveis, sólidas e horizontais

Capotamento da máquina 1 10 14 140 TRIVIAL
• Formação dos trabalhadores no manuseamento e descarga de equipamentos e materiais suspensos; Informar os trabalhadores acerca dos 

riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que devem adoptar

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas

Queda de objetos em manipulação 3 10 14 420 ACEITÁVEL
• A movimentação mecânica, de materiais e equipamentos, deve ser suspensa sempre que sopre vento com velocidade superior a 40 km/h 

ou que o manobrador não consiga acompanhar visualmente a carga durante todo o seu percurso (chuva ou nevoeiro)

Entalamento 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Deve ser proibida a elevação mecânica, de materiais e equipamentos, atados por um único ponto de suspensão

Esmagamento 3 10 14 420 ACEITÁVEL
• As manobras de carga e descarga deve ser realizadas suspendendo os elementos, pelo menos, em dois pontos equidistantes; O material 

utilizado para a suspensão e cintagem dos mesmos deverá ter resistência adequada para as cargas a elevar

Atropelamento 1 10 20 200 ACEITÁVEL • O material utilizado na elevação de elementos, para a suspensão e cintagem, deverá ter resistência adequada para as cargas a elevar

Capotamento da máquina 1 10 14 140 TRIVIAL • A manobração de elementos suspensos deverá ser realizadada com recurso a cordas guia

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Deve ser rigorosamente proibida a permanência de trabalhadores debaixo de cargas suspensas e nas zonas de passagem das mesmas

Queda de objetos em manipulação 3 10 14 420 ACEITÁVEL

Exposição a radiação UV 10 7 2 140 TRIVIAL • Planeamento prévio das atividades

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 7 2 140 TRIVIAL • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Projeção de partículas 10 7 2 140 TRIVIAL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 7 6 210 ACEITÁVEL

• Durante a realização destes trabalhos na cobertura deverão aplicados simultaneamente andaimes e linha de vida (ou barreiras de fixação 

tipo gancho). Durante a execução da impermeabilização do rebordo da cobertura, bem como da instalação dos rufos em zinco, deverá ser 

garantido que qualquer possível desiquilíbrio (mesmo com a utilização da linha de vida) esteja prevenido pela instalação do andaime da 

envolvente do edifício (tendo em atenção o afastamento à cobertura)

Queda de objetos em manipulação 3 7 10 210 ACEITÁVEL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Queda em altura 5 7 20 700 MODERADO • Não apoiar cargas na estrutura de andaime; Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Garantir que não existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício; Sistema tipo linha de vida deverá ser colocado em 

pontos de amarração que ofereçam resistência

Contacto com materiais a temperaturas elevadas 7 10 10 700 MODERADO • Evitar que estejam a ser executados trabalhos na cobertura e transporte de materiais aquando da montagem dos andaimes

Incêndio ou explosão 1 10 20 200 ACEITÁVEL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm;

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL

• Formação dos trabalhadores na aplicação e regularização de betonilha em coberturas, aplicação de impermeabilizações em coberturas e 

trabalhos com ferramentas elétricas em altura; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de 

trabalho seguros que devem adoptar

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Queda de objetos em manipulação 3 10 10 300 ACEITÁVEL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Queda em altura 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL • Não utilizar equipamentos danificados

Exposição a radiação UV 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • Nunca remover as proteções de segurança dos equipamentos

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL • Assegurar a ligação à terra de todos os equipamentos elétricos; Os mesmos devem estar protegidos por disjuntores diferenciais de 30 mA

Exposição a vibrações 7 10 2 140 TRIVIAL
• Verificar a integridade dos cabos elétricos antes de utilizar os equipamentos; Ter em atenção a utilização de extensões assegurando a 

integridade do material (esmagamento ou corte por ferramentas manuais)

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO
• Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas; O trabalho deve ser suspenso quando soprar vento superior a 40 

km/h ou quando chover com intensidade

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Os acessos à cobertura devem manter-se permanentemente desobstruídos e limpos de entulhos

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Deve ser rigorosamente proibida a realização dos trabalhos em tronco nu

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Durante a colocação da tela asfáltica deverão ser colocados extintores de 6 kg (Pó químico ou de água aditivada) na cobertura

Queda em altura 5 10 20 1000 INTOLERÁVEL
• Os rolos de tela asfáltica devem ser repartidos uniformemente pela cobertura calçados com cunhas para evitar que rolem e distribuídos 

pelas zonas de trabalho
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ção da 

cobertura

Exterior 

(Cobertu

ra)

Aplicação de 

betonilha, 

nivelamento e 

inclinação dos 

planos de 

escorrência e 

caleiras

Aplicação de betonilha

Exterior 

(Cobertu

ra)

Interior

Exterior

Movimentação de 

vigamentos em 

madeira com 

camião grua

Instalação de vigamentos 

de madeira de suporte ao 

pavimento do mezanino 

(nivelamento e 

posicionamento dentro do 

edifício)

Movimentação de 

vigamentos em 

madeira com 

camião grua

Aplicação de tela 

impermeabilizante

Exterior 

(Cobertu

ra)

Instalação de 

rufos em zinco na 

cobertura

Trabalhos junto ao 

rebordo da cobertura

Impermeabilização 

exterior da laje de 

cobertura

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção 

mecânica; Botas de proteção 

mecânica; Coletes refletores.

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas; Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos.

Instalação de montantes e 

travessas de madeira da 

pérgula exterior 

(nivelamento e 

posicionamento)

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas; Sistema tipo linha 

de vida (alternativa de 

proteção de vão lateral da 

cobertura com sistema de 

barreiras e fixação tipo 

gancho).

Luvas de proteção 

mecânica; Botas de proteção 

mecânica; Luvas de 

proteção química; Macacão 

de corpo inteiro (contra 

riscos químicos);  Óculos de 

proteção; Coletes refletores; 

Máscara de filtros físicos; 

Sistema de segurança anti 

queda composto por arnês 

corporal completo com cinta 

lombar, mosquetão 

automático, corda com 

regulador de extensão e 

regulador de sistema de 

travamento fixado a linha de 

vida; Vestuário de trabalho 

em tecido ignífugo.

Instalação de perfis 

metálicos de suporte do 

mezanino (nivelamento e 

posicionamento dentro do 

edifício)

Interior

Movimentação de 

perfis metálicos 

com camião grua
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Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação
EPI EPC Medidas de ControloTarefa

Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Queda de objetos em manipulação 3 10 10 300 ACEITÁVEL • Planeamento prévio das atividades

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Queda dos elementos executados 1 10 20 200 ACEITÁVEL
•Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança ou guarda-corpos

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL • A zona de trabalhos deve ser delimitada e sinalizada e, o acesso condicionado, de forma a evitar acidentes

Lesões/Ferimentos 3 10 2 60 TRIVIAL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Não apoiar cargas na estrutura de andaime; Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício; Garantir que não 

existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício; Garantir plataformas de trabalho estáveis, sólidas e horizontais

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm;

Queda de objetos em manipulação 5 10 2 100 TRIVIAL

• Formação dos trabalhadores na execução de elementos em alvenaria de tijolo, aplicação de acabamentos (reboco, estuque, pinturas, etc) e 

adoção de posturas de trabalho corretas para cada tarefa a executar; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e 

sobre o métodos de trabalho seguros que devem adoptar

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL • Não utilizar equipamentos danificados

Lesões/Ferimentos 3 10 2 60 TRIVIAL • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Nunca remover as proteções de segurança dos equipamentos

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL • Assegurar a ligação à terra de todos os equipamentos elétricos; Os mesmos devem estar protegidos por disjuntores diferenciais de 30 mA

Queda de objetos em manipulação 5 10 2 100 TRIVIAL
• Verificar a integridade dos cabos elétricos antes de utilizar os equipamentos; Ter em atenção a utilização de extensões assegurando a 

integridade do material (esmagamento ou corte por ferramentas manuais)

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO
• Deve ser garantida a existência de plataformas de descarga de materiais (nos pisos) com solidez e estabilidade adequadas às cargas a 

movimentar e, dotadas de guarda-corpos e guarda-cabeças e fecho na parte frontal

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• As plataformas de trabalho com altura superior a 2 m devem ser dotadas de guarda-corpos e guarda-cabeças; A superfície das plataformas 

de trabalho, bem como os caminhos de circulação, devem ser mantidos limpos e arrumados a fim de evitar quedas

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL
• Os entulhos devem ser depositados em local específico e, periodicamente, devem ser enviados para o exterior; deve ser garantida a 

limpeza diária das zonas de trabalho, de forma a evitar acumulações de argamassa que possam solidificar

Lesões/Ferimentos 3 10 2 60 TRIVIAL
• Deve ser rigorosamente proibido o assentamento de plataformas de trabalho sobre tijolos ou improvisar plataformas de trabalho com bidões, 

caixas, escadotes, etc.

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 7 10 10 700 MODERADO
• As zonas de trabalho devem ter uma iluminação mínima de 100 lux, medida a uma altura de dois metros do solo e que não provoque 

encandeamento

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL
• As réguas devem ser transportadas ao ombro e, a frente deverá estar a uma altura superior ao capacete de quem as transporta, de forma a 

evitar ferimentos na cara dos colegas

Queda ao mesmo nível 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Durante a aplicação de tintas, deve ser criada uma corrente de ar, suficiente para renovar constantemente o ar e, evitar intoxicações

Projeção de partículas 3 10 2 60 TRIVIAL • Na pintura à pistola, os trabalhadores devem usar equipamento de protecção das vias respiratórias

Lesões/Ferimentos 3 10 2 60 TRIVIAL • Devem ser rigorosamente respeitadas as instruções contidas nas fichas de segurança dos produtos

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 7 10 10 700 MODERADO • Deverá ser rigorosamente proibido fumar e foguear nos locais onde estejam a ser aplicadas tintas de base não aquosa

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL

• Se for necessário, as operações de transvaze ou mistura (verniz com diluente ou tinta com pigmentos, por exemplo), devem ser efectuadas 

em locais arejados sobre tabuleiros de retenção, lentamente e a baixa altura a fim de evitar derrame ou salpicos e junto a um extintor de 6 kg 

(pó químico ou de água aditivada), assim como sinalização de "perigo de incêndio" e "proibido fumar ou foguear"

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO

• Os dissolventes não devem ser utilizados em locais fechados e mal ventilados ou perto de chamas ou fontes de calor; Os trapos e 

desperdícios bem como resíduos resultantes da utilização de dissolventes devem ser depositados em recipientes fechados e estanques, 

Esses recipientes não devem ser deixados ao sol ou junto de fontes de calor ou chama

9

Interior
Paredes de 

alvenaria de tijolo
Execução de paredes 

Interior

Trabalhos em 

alvenarias e 

acabamentos

Aplicação de pinturas

Interior

Acabamento do 

pavimento do piso 

0

Aplicação de acabamento 

tipo cêra

Interior e 

exterior
Pinturas

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção 

mecânica; Luvas de 

proteção química; Macacão 

de corpo inteiro (ontra riscos 

químicos); Botas de proteção 

mecânica; Botas de 

borracha/Galochas; Óculos 

de proteção; Coletes 

refletores; Máscara de filtros 

físicos; Máscara de filtros 

químicos.

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas;Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos;  

Sinalização de aviso de 

trabalhos em curso.

Reboco e estuque
Execução de recobo e 

estuque 
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Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação
EPI EPC Medidas de ControloTarefa

Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Planeamento prévio das atividades

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Lesões/Ferimentos 5 10 2 100 TRIVIAL
•Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança ou guarda-corpos

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 2 200 ACEITÁVEL • A zona de trabalhos deve ser delimitada e sinalizada e, o acesso condicionado, de forma a evitar acidentes

Projeção de partículas 7 10 2 140 TRIVIAL
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Inalação de poeiras 5 10 2 100 TRIVIAL
• Não apoiar cargas na estrutura de andaime; Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício; Garantir que não 

existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício; Garantir plataformas de trabalho estáveis, sólidas e horizontais

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm;

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• Formação dos trabalhadores na aplicação de placas de gesso cartonado e seu acabamento; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a 

que estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que devem adoptar

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• Os equipamentos a utilizar têm que possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos 

registos de manutenção/inspeção

Queda dos elementos executados 1 10 6 60 TRIVIAL
• Manutenção e verificação periódica dos equipamentos; Desligar o equipamento sempre que se pretenda realizar outra operação de 

manutenção ou substituição de peças

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO • Não utilizar equipamentos danificados

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Manter os equipamentos em funcionamento apenas quando estritamente necessário

Lesões/Ferimentos 5 10 6 300 ACEITÁVEL • Nunca remover as proteções de segurança dos equipamentos

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 6 420 ACEITÁVEL • Assegurar a ligação à terra de todos os equipamentos elétricos; Os mesmos devem estar protegidos por disjuntores diferenciais de 30 mA

Projeção de partículas 5 10 2 100 TRIVIAL
• Verificar a integridade dos cabos elétricos antes de utilizar os equipamentos; Ter em atenção a utilização de extensões assegurando a 

integridade do material (esmagamento ou corte por ferramentas manuais)

Inalação de poeiras 7 10 2 140 TRIVIAL
• As plataformas de trabalho com altura superior a 2 m devem ser dotadas de guarda-corpos e guarda-cabeças; A superfície das plataformas 

de trabalho, bem como os caminhos de circulação, devem ser mantidos limpos e arrumados a fim de evitar quedas

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL
• Os espaços de circulação e operação junto às máquinas devem manter-se desobstruídos, arrumados e limpos de desperdícios; Os 

entulhos devem ser depositados em local específico e, periodicamente, devem ser enviados para o exterior

Exposição a vibrações 3 10 2 60 TRIVIAL • Deve ser rigorosamente proibido improvisar plataformas de trabalho com bidões, caixas, escadotes, etc.

Queda de objetos em manipulação 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• As zonas de trabalho devem ter uma iluminação mínima de 100 lux, medida a uma altura de dois metros do solo e que não provoque 

encandeamento

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO • Devem ser rigorosamente respeitadas as instruções contidas nas fichas de segurança dos produtos

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 6 420 ACEITÁVEL
• Os materias a aplicar nas juntas entre placas e seu barramento deverão ser armazenados em locais fechados, ventilados e longe do 

contacto com chamas ou fontes de calor (depende também das instrução das fichas de segurança)

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 10 10 6 600 MODERADO
• O armazenamento das placas e perfis metálicos de fixação, deve ser organizado por dimensões, as peças devem ser correctamente 

alinhadas e, a altura das pilhas não deve colocar em causa a sua estabilidade

Projeção de partículas 7 10 2 140 TRIVIAL
• As placas devem ser transportadas ao ombro por um mínimo de dois trabalhadores. Se tal não for possível, a frente deve estar a uma altura 

superior ao capacete do trabalhador que as transporta, de forma a evitar ferimentos na cara dos colegas

Incêndio ou explosão 1 10 20 200 ACEITÁVEL

• Deverão ser seguidos os mesmos princípios de trabalho implementados nos trabalhos anteriores, nomeadamente ao nível da formação dos 

trabalhadores, utilização de EPI e EPC, utilização de equipamentos e ferramentas elétricas e boas praticas de limpeza arrumação dos locais 

de trabalho (tendo em vista a redução do risco de acidentes)

Contacto com materiais a temperaturas elevadas 7 10 10 700 MODERADO
• Formação dos trabalhadores em soldadura de estruturas metálicas, manuseamento de equipamentos, adoção de posturas de trabalho 

corretas; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que devem adotar

Exposição a radiações não ionizantes 10 10 6 600 MODERADO
• Enquanto executam tarefas de soldagem, os trabalhadores nunca devem ter na sua posse (nos bolsos, etc.) fósforos, isqueiros ou qualquer 

outro utensílio que possa originar um incêndio ou explosão

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• As botijas de gás utilizadas na soldadura devem estar devidamente protegidas contra quedas (por ex., devem ser presas com correntes) e 

nunca devem ser colocadas junto a fontes de calor

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL
• Os tubos dos queimadores devem ser conservados em bom estado e estar isentos de qualquer defeito ou dano, caso tal se verifique devem 

ser reparados antes de qualquer utilização

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO
• As máquinas de soldadura por resistência devem estar equipadas com sistemas de protecção que impeçam a sua colocação em 

funcionamento na presença de um trabalhador

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL
• A zona de trabalho deve estar devidamente ventiladas para se evitarem concentrações perigosas de gases tóxicos ou infamáveis e para 

diminuir a temperatura ambiente

Queda dos elementos executados 1 10 20 200 ACEITÁVEL • Deve-se verificar periodicamente a ausência de fugas de gás (sempre antes de iniciar um trabalho) (utilizar unicamente  água com sabão)

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO
• Nos postos de soldadura devem existir disponíveis meios de extinção adequados, nomeadamente extintores de 6 kg (pó químico ou dióxido 

de carbono)

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Disponibilizar uma iluminação do ambiente de trabalho adequada para prevenir a fadiga visual

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL

• Após a conclusão do trabalho devem ser feitas inspecções regulares ao local para se detectarem eventuais zonas ou pontos quentes, fumo 

ou odor a queimado com o objectivo de detectar possíveis focos de incêndio (muitas vezes os incêndios têm inicio após algum tempo de 

combustão lenta)

10

Tetos e 

paredes em 

gesso 

cartonado

Interior
Instalação de 

fixações metálicas
Aplicação das fixações

Interior

Fixação das 

placas de gesso 

cartonado

Aplicação das placas

Interior

Preenchimento de 

juntas e 

barramento

Aplicação de barramento

11 Aplicação de soldadura

Trabalhos de 

solidarização da 

estrutura metálica 

do mezanino

InteriorSerralharia

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas;Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos.

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção 

mecânica; Protetores 

auriculares; Botas de 

proteção mecânica; Óculos 

de proteção; Coletes 

refletores; Máscara de filtros 

físicos.

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção mecânica 

(em couro);  Botas de 

proteção mecânica; Coletes 

refletores; Protetores 

auriculares; Máscara de 

filtros físicos equímicos; 

Vestuário de trabalho em 

tecido ignífugo; Máscara 

para soldadura.

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas;Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos;  

Sinalização de aviso de 

trabalhos em curso.
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Probabilidade Exposição Gravidade Av. Riscos Classificação
EPI EPC Medidas de ControloTarefa

Perigo / Condição 

Perigosa
Riscos

Quantificação do Risco 
Atividade Local

Sobre esforços ou posturas inadequadas 7 10 2 140 TRIVIAL

• Deverão ser seguidos os mesmos princípios de trabalho implementados nos trabalhos anteriores, nomeadamente ao nível da formação dos 

trabalhadores, utilização de EPI e EPC, utilização de equipamentos e ferramentas elétricas e boas praticas de limpeza arrumação dos locais 

de trabalho (tendo em vista a redução do risco de acidentes)

Projeção de partículas 10 10 6 600 MODERADO
• Formação dos trabalhadores em carpintarias, manuseamento de equipamentos, adoção de posturas de trabalho corretas; Informar os 

trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o métodos de trabalho seguros que devem adotar

Inalação de poeiras 5 10 2 100 TRIVIAL
• Devem ser utilizadas ferramentas de corte com molha contínua ou, se tal não for possível, o corte das peças deve ser efectuado ao ar livre 

para evitar a acumulação de grandes quantidades de pó

Exposição ao ruído 10 10 2 200 ACEITÁVEL
• As colas e vernizes devem ser armazenados em local fechado e ventilado, deve ser colocado um extintor (6 kg em pó químico ou água 

aditivada) junto da entrada, assim como sinalização de "perigo de incêndio" e "proibido fumar ou foguear"

Exposição a vibrações 10 10 2 200 ACEITÁVEL

• Quando se parar ou suspender o trabalho (à hora do almoço, por exemplo), as latas de materiais de colas e vernizes devem ser 

devidamente tapadas; Devem ser colocados extintores junto a esses nestes locais de trabalho (6 kg em pó químico ou água aditivada); O 

estaleiro e o armazém das madeiras devem ficar afastados de fontes de calor e de outros materiais combustíveis

Lesões/Ferimentos 7 10 6 420 ACEITÁVEL
• As afagadoras devem possuir sistema de aspiração. Se, por avaria, houver acumulação de pó de madeira, o local deve ser ventilado a fim 

de evitar uma atmosfera nociva e/ou explosiva;

Entalamento 5 10 2 100 TRIVIAL
• A serradura (e outros desperdícios) produzida deve ser diariamente varrida e acondicionada em local apropriado até a sua evacuação para 

o exterior;

Eletrocussão (equipamentos) 3 10 20 600 MODERADO • Durante a utilização de colas, deve ser criada uma corrente de ar, suficiente para renovar constantemente o ar e evitar intoxicações;

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Devem ser rigorosamente respeitadas as instruções das fichas de segurança dos produtos químicos

Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• As zonas de trabalho devem ter uma iluminação mínima de 100 lux, medida a uma altura de dois metros do solo e que não provoque 

encandeamento

Exposição ao ruído 5 10 2 100 TRIVIAL
• As bancadas devem ter dimensões que permitam uma correcta estabilização das tábuas, especialmente nas tarefas de corte e uma altura 

entre os 75 e os 90 cm

Exposição a vibrações 3 10 2 60 TRIVIAL

• O espaço da oficina da carpintaria de limpos deve ser dimensionado, de forma a que as máquinas disponham, entre si, de espaço suficiente 

para o manuseamento da madeira sem interferências; Os espaços de circulação e operação junto às máquinas devem manter-se 

desobstruídos, arrumados e limpos de serradura e desperdícios; Devem ser colocados extintores junto às máquinas;

Lesões/Ferimentos 3 10 2 60 TRIVIAL
• As folhas de corte das serras e serrotes devem ser inspeccionadas antes de se iniciar qualquer trabalho verificando se estão em bom 

estado de conservação e se são adequadas ao material a cortar

Entalamento 5 10 2 100 TRIVIAL
• Quando se proceder ao corte de madeira molhada ou com nós, ter em atenção a resistência ao avanço, desvios e possíveis projecções de 

materiais devidas à prisão do disco

Queda de objetos em manipulação 5 10 10 500 ACEITÁVEL • Deve verificar a ausência de corpos metálicos, nós duros ou outros defeitos nas peças de madeira

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO
• As tábuas e ripas devem ser transportadas ao ombro por um mínimo de dois trabalhadores. Se tal não for possível, a frente deve estar a 

uma altura superior ao capacete do trabalhador que as transporta, de forma a evitar ferimentos na cara dos colegas;

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Planeamento prévio das atividades

Exposição ao ruído 7 10 2 140 TRIVIAL • Formação dos trabalhadores na utilização dos EPI e EPC

Exposição a vibrações 5 10 2 100 TRIVIAL • Garantir o uso adequado dos EPI e EPC; Utilizar os EPI adequados às tarefas a realizar

Lesões/Ferimentos 5 10 2 100 TRIVIAL
• Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, através da utilização 

de redes de segurança, andaime ou guarda-corpos

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO
• Sempre que seja necessário a utilização de linhas de vida, andaimes, cavaletes/cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser 

ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento

Queda de objetos em manipulação 3 10 10 300 ACEITÁVEL
• Garantir contraventamento da estrutura do andaime na fachada do edifício; Não apoiar cargas na estrutura de andaime; Garantir que não 

existe um afastamento excessivo do andaime à fachada do edifício

Queda dos elementos executados 1 10 20 200 ACEITÁVEL

•Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da 

plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) e elementos 

verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal 

de 1,50 kn/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os 

rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,5 cm

Entalamento 5 10 6 300 ACEITÁVEL • As plataformas de trabalho devem ser estáveis, sólidas e horizontais

Esmagamento 3 10 20 600 MODERADO

• Formação dos trabalhadores em movimentação manual de cargas, instalação de caixilharias e envidraçados, manuseamento de 

equipamentos e adoção de posturas de trabalho corretas; Informar os trabalhadores acerca dos riscos a que estão expostos e sobre o 

métodos de trabalho seguros que devem adotar

Sobre esforços ou posturas inadequadas 10 10 6 600 MODERADO • Interromper os trabalhos se as condições atmosféricas forem adversas

Lesões/Ferimentos 5 10 2 100 TRIVIAL
• Adotar posturas e trabalho que sigam os princípios de segurança que visam a salvaguarda da integridade física e os princípios de economia 

de esforço e de cooperação no trabalho colectivo, que fazem diminuir o carácter penoso do trabalho

Queda a nível diferente 5 10 14 700 MODERADO • Para favorecer um bom posicionamento das mãos, colocar calços sob as cargas

Queda de objetos em manipulação 3 10 10 300 ACEITÁVEL
• Havendo apenas a possibilidade da instalação das caixilharias e envidraçados por via manual, deverão ser avaliadas as cargas dos 

elementos a instalar para que se o número de elementos da equipa a executar a instalação

Queda dos elementos executados 1 10 20 200 ACEITÁVEL
• Para  trabalho  em  equipa  deve  ser  designado  um  responsável  de  manobra,  que  avalie o peso da carga para determinar o número de 

trabalhadores necessário, explique a operação e que tenha em conta que o trabalhador com menor estatura fique à frente

Entalamento 5 10 6 300 ACEITÁVEL
• As plataformas de trabalho com altura superior a 2 m devem ser dotadas de guarda-corpos e guarda-cabeças; A superfície das plataformas 

de trabalho, bem como os caminhos de circulação, devem ser mantidos limpos e arrumados a fim de evitar quedas

Esmagamento 3 10 20 600 MODERADO  • A envolvente da zona de realização dos trabalhos deverá estar vedada e sinalizar as zonas de passagem perigosas

13 Caixilharias

Interior e 

exterior

Aplicação de 

caixilharias 

metálicas

Posicionamento e 

instalação de caixilharias 

Interior e 

exterior

Aplicação de 

vidros nas 

caixilharias

Posicionamento e 

instalação de vidros

Interior
Execução de 

mobiliário interior
Trabalhos de carpintaria

12 Carpintaria

Interior

Execução de 

pavimento em 

soalho de madeira 

para o mezanino

Aplicação de soalho de 

madeira sobre perfis 

metálicos e vigamento em 

madeira

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção 

mecânica;  Botas de 

proteção mecânica; Coletes 

refletores; Protetores 

auriculares.

Andaime com guarda corpos, 

rodapé, sistema de alçapão e 

escadas;Cercas, redes ou 

placas de proteção para 

negativos no pavimento, 

juntamente com sinalização 

de aviso; Sistema de 

protecção com guarda corpos 

e rodapé para vãos abertos;  

Sinalização de aviso de 

trabalhos em curso.

Capacete de proteção; 

Luvas de proteção 

mecânica;  Botas de 

proteção mecânica; Coletes 

refletores; Protetores 

auriculares; Máscara de 

filtros físicos; Óculos de 

proteção.

Cercas, redes ou placas de 

proteção para negativos no 

pavimento, juntamente com 

sinalização de aviso; Sistema 

de protecção com guarda 

corpos e rodapé para vãos 

abertos.
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