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Folha de Rosto
DONO DA OBRA:
NOME: EMARP,EM,SA
ENDEREÇO: Rua José António Marques, 17
TELEFONE: 282 400260
PLANO DE SEGURANÇA:
FASE DE ELABORAÇÃO: Fase de Projecto
DESIGNAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
TIPO: OBRA DE REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS
LOCAL: Portimão
AUTOR DO PLANO DE SEGURANÇA:
NOME: Pedro Alexandre Caleça Carvalho Coelho
Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho – CAP n.º 19480911RC5
Registo de aprovação do PSS

PLANO DE
SEGURANÇA E

Elaboração

Validação

Aprovação

SAÚDE
Versão

Data

16/5/2017 16/05/2017

Data
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Data

Assinatura

Data

Assinatura

PC
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Registo de distribuição do PSS
Distribuição
Entidade

Conteúdo Remetido

Data

Assinatura
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Lista de Assinaturas
Lista de Assinaturas
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Função
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Folha de Actualizações e Correcções
N.º da
Revisão
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1. Empreitada e Intervenientes
1.1. Designação da Empreitada
Obra de repavimentação de arruamentos
Tipo de Empreitada
Repavimentação de vias
1.3. Estaleiro
A implementar no local
1.4. Prazo de Execução
3 Dias
1.5. Dono de Obra
EMARP, EM, SA
1.6. Autor (es) do Projecto
EMARP, EM, SA
1.7. Coordenador de Segurança do Projecto
Pedro Alexandre Caleça Carvalho Coelho
Telemóvel: 96 1760302
1.8. Coordenador de Segurança de Obra
A definir pela EMARP,EM,SA
1.9. Fiscalização
Nome: A cargo da Direcção de Águas e Saneamento
Morada: Rua José António Marques, 17
Telefone: 282 400260
1.10. Entidade Executante
Nome:
Morada:
NIPC:
Alvará:
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Telefone:
1.11. Director Técnico da Empreitada
Nome:
Morada:
Telefone:
1.12. Responsável pela Segurança e Saúde do Trabalho na Obra
Nome:
Morada:
Telefone:
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Declaração
A EMARP,EM,SA pessoa colectiva n.º 505322730 com sede na Rua José António Marques,
17, ***************, declara para efeitos do Decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, tendo
em atenção o seu Artigo 9º, nomear como coordenador de segurança em fase de projecto
Pedro Alexandre Caleça Carvalho Coelho, residente em Urbanização Vale de Freire N.º 14,
8500-059 Portimão.
Ao Coordenador de Segurança em fase de Projecto (CSP) compete a elaboração do Plano
de Segurança e Saúde (PSS) dos Trabalhadores em obra, sendo-lhe facultada toda a
documentação necessária para a elaboração do respectivo plano.
Portimão,

O Dono de Obra

_____________________________________________
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Declaração

Pedro Alexandre Caleça Carvalho Coelho, declara para efeitos do Decreto-lei n.º 273/2003
de 29 de Outubro, tendo em atenção o seu artigo 9º, aceitar a nomeação como coordenador
de segurança em fase de projecto, para a obra de *************, do dono de obra,
EMARP,EM,SA, pessoa colectiva n.º 505322730, com domicílio na Rua José António
Marques, 17, Concelho de Portimão.
Esta nomeação engloba a responsabilidade de elaboração do respectivo Plano de
segurança e Saúde em fase de Projecto.

Portimão, a
O Técnico
______________________________________________
(nome)
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Declaração
EMARP,EM,SA pessoa colectiva n.º 505322730 com sede na Rua José António Marques,
17, Concelho de Portimão, da obra de ************************, declara para efeitos do
Decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, tendo em atenção o seu Artigo 9º, nomeia como
coordenador de segurança em fase de Obra, Pedro Alexandre Caleça Carvalho Coelho,
residente em Urbanização Vale de Freire N.º 14, 8500-059 Portimão.
Ao Coordenador de Segurança em Obra (CSO) cabe a responsabilidade da coordenação
da segurança e higiene na obra, a verificação de todas as condições e legalidade dos
trabalhadores, dos empreiteiros e subempreiteiros, o cumprimento de todas as questões de
responsabilidade inerentes ao Plano de Segurança, o cumprimento de toda a legislação em
vigor e terá de responder, sempre, sendo o principal responsável, perante o dono de obra, a
fiscalização e as inspecções que se vierem a realizar. Será ainda responsável por
alterações ao Plano de Segurança que se vierem a verificar por sua proposta ou de outrem
desde que a aprove. Para efeitos de concretização serão disponibilizados todos os meios
necessários à sua actividade.

Todos os intervenientes na construção, serão informados que terão de cooperar com o
coordenador de segurança em obra e que terão de acatar as suas instruções em matéria de
higiene e segurança no local de trabalho da obra.
Portimão, a
O Dono de Obra
_________________________
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Declaração

Pedro Alexandre Caleça Carvalho Coelho, declara para efeitos do Decreto-lei n.º 273/2003
de 29 de Outubro, tendo em atenção o seu artigo 9º, aceitar a nomeação como coordenador
de segurança em fase de obra para da obra de *******************, do dono de obra, EMARP,
EM,SA pessoa colectiva n.º 505322730, com domicílio na Rua José António Marques, 17,
Concelho de Portimão.

Portimão, a
O Técnico
___________________________
(nome)
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2. Caracterização da Obra
2.1. Caracterização do Local e dos Condicionalismos Existentes
Os trabalhos na via pública envolvem normalmente um conjunto de riscos, quer para os
trabalhadores na obra, quer para transeuntes ou condutores de veículos que circulem nas
imediações.
Os riscos presentes em obras na via pública, também estão relacionados com factores
como a localização da zona a intervir, a ocupação de passeios e estradas, a intensidade do
tráfico rodoviário, a proximidade a escolas e/ou zonas habitacionais. Todos estes factores
devem ser levados em conta e avaliados de forma a se adequarem as medidas protectivas
e preventivas mais adequadas, quer para os trabalhadores envolvidos, quer para
transeuntes ou condutores. Deve ser implementada a sinalização rodoviária temporária
necessária e adequada às características da obra de repavimentação e da especificidade
das vias rodoviárias de forma a assegurar que a circulação rodoviária decorre de forma
segura, e que são estabelecidos os caminhos alternativos de circulação de pessoas e
veículos. Cumpre-nos destacar que o presente PSS foi elaborado tendo em vista um
conjunto de obras de repavimentação a levar a cabo no Município de Portimão em que,
cada obra, cada localização, será obrigatoriamente diferente e constituirá um conjunto de
riscos diferentes quer para trabalhadores, quer para terceiros, e por isso deverá ser
devidamente adaptado às circunstâncias de cada obra. A proximidade de escolas, estradas
com maior fluxo de trânsito, ou ruas com comércio onde circulem muitos peões, ou rotundas
são fatores que devem ser levados em linha de conta na avaliação de riscos e adaptada a
sinalização rodoviária mais adequada, assim como os caminhos para os peões.
Na perspectiva da obra importa considerar os riscos ocupacionais nos trabalhos seguintes:

Movimentação de terras
Escavação para abertura de, compactação do fundo da caixa e aplicação de tou-venant,
incluindo a carga, transporte e corte do pavimento existente, assim como todos os trabalhos
necessários à sua execução.
Pavimentação
Corte de fresagem de pavimento betuminoso incluindo carga e transporte para vasadouro e
todos os trabalhos necessários à sua execução
Aplicação de tapete betuminoso em camada de desgaste incluindo rega de desgaste e
todos os trabalhos complementares.
EMARP,EM,SA - Gabinete de Segurança e Saúde do Trabalho
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2.2. Caracterização do Projecto
Repavimentação de vias
2.3. Trabalhos a Realizar
Lista dos trabalhos a executar:

-

Colocação da sinalização rodoviária de trabalhos;

-

Escavação para abertura e compactação do fundo da caixa e aplicação de tou-venant,
incluindo a carga, transporte e corte do pavimento existente, assim como todos os
trabalhos necessários à sua execução.

-

Corte de fresagem de pavimento betuminoso incluindo carga e transporte para
vasadouro e todos os trabalhos necessários à sua execução

-

Aplicação de tapete betuminoso em camada de desgaste incluindo rega de desgaste e
todos os trabalhos complementares.

-

Remoção de produtos e materiais;

-

Limpezas finais.

2.4. Caracterização Geral dos Principais Factores de Risco Associados às
Características da obra
Colocação da sinalização rodoviária de trabalhos temporários


Atropelamentos;



Queda de objectos na via;



Quedas ao mesmo nível;



Acidentes de trânsito;

Ocupação parcial da via pública


Atropelamentos;



Queda de objectos na via;



Quedas ao mesmo nível;



Acidentes de trânsito;

Movimentos de Terras


Queda de altura de pessoas em desnível;



Atropelamento ou esmagamento na manobra dos veículos de escavação ou transporte;
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Repavimentações


Queda de objectos;



Quedas ao mesmo nível;



Inalação de vapores e fumos perigosos;



Dermatoses;



Posturas de trabalho;



Esfolamentos e cortes;



Inalação de poeiras



Choque Eléctrico.

3. Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho
3.1. Política de Segurança e Saúde
A EMARP assume a Segurança e Saúde no Trabalho como um valor fundamental a
observar em todas as actividades da empreitada. Deve ser assegurado e mantido um
ambiente de trabalho seguro e salubre, de modo a favorecer a saúde de todos os
trabalhadores da empreitada, bem como de terceiros, tendo em vista a minimização do risco
de acidentes de trabalho ou de emergência de doenças profissionais.
OBJECTIVOS GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE:


Assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos vigentes no
âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho.



Desenvolver, implementar e controlar os métodos e meios de prevenção de forma a
minimizar, e, sempre que possível, eliminar os riscos presentes em cada uma das
actividades que executa;



Manter informados os colaboradores e entidades externas, sobre os riscos a que
estão sujeitos e seus deveres, para assegurar o cumprimento do implementado no
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho;



Promover a responsabilização de todos os intervenientes no desenvolvimento e
cumprimento das regras de Segurança e Saúde implementadas na empresa;



Incentivar a colaboração activa de todos os intervenientes para a melhoria contínua
das Condições de Segurança e Saúde da empresa, de forma a detectar e eliminar
todas as situações susceptíveis de perigo em tempo útil.



Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra
condições de segurança e saúde adequadas.



Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de trabalho.
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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 correcto.
3.2. Legislação Aplicável
O presente P.S.S. não se substitui a nenhum dos preceitos contidos no quadro legal vigente,
enquadrando-se neste na medida que dá cumprimento ao D.L.273/03 de 29 Outubro,
complementando-o sempre que as condições consideradas como mínimas pela lei são
ultrapassadas.
No anexo I, apresenta-se uma listagem da legislação de segurança e saúde do trabalho
aplicável.
3.3. Sistema de Responsabilidades
Definição das responsabilidades para os vários intervenientes, EMARP, Coordenador de
Segurança de Projecto, Coordenador de Segurança de Obra, Fiscalização, Empreiteiro,
Subempreiteiros, trabalhadores independentes).
EMARP, EM, SA
NOMEAR O COORDENADOR DE SEGURANÇA DE PROJECTO;


Assegurar que seja elaborado o PSS de projecto;



Analisar e aprovar o desenvolvimento e as alterações ao PSS que lhe venham a ser
propostas pelo empreiteiro ou coordenador de segurança;



Garantir a permanente actualização da Comunicação Prévia e respectiva comunicação à
Inspecção do Trabalho;



Elaborar e remeter à Inspecção do Trabalho a Comunicação Prévia antes do início dos
trabalhos;



Nomear o Coordenador de Segurança da Obra;



Constituir a Fiscalização de Obra;



Divulgar o PSS e suas adaptações junto do Empreiteiro, do Coordenador de Segurança
da Obra e da Fiscalização.
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COORDENADOR DE SEGURANÇA DE PROJECTO


Informar e apoiar a EMARP sobre as acções que este deve desenvolver no âmbito da
gestão da segurança e saúde no empreendimento construtivo;



Informar a Equipa de Projecto sobre as suas obrigações no domínio da segurança e
saúde;



Estabelecer metodologias de abordagem da integração dos princípios gerais de
prevenção na elaboração do projecto;





Analisar os riscos especiais associados a:
o

Definições do projecto;

o

Envolventes da obra e do estaleiro;

o

Sobreposição das diversas especialidades;

o

Material, produtos e instalações técnicas a incorporar na edificação;

o

Processos e métodos construtivos que sejam equacionados no projecto;

o

Faseamento construtivo;

Analisar as especificações a considerar pelo Empreiteiro na definição do projecto de
estaleiro;



Preparar a Compilação Técnica (estruturar, iniciar a sua elaboração a partir dos
elementos disponibilizados no projecto, estabelecer a metodologia a observar no seu
desenvolvimento na fase de obra);



Elaborar o Plano de Segurança e Saúde do projecto.

COORDENADOR DE SEGURANÇA DE OBRA


Informar a EMARP no domínio das suas responsabilidades de gestão da segurança e
saúde no empreendimento;



Informar a EMARP no domínio da avaliação periódica das condições de segurança e
saúde existentes em obra;



Identificar, analisar e difundir as normas de segurança, gerais e específicas, aplicáveis à
obra;



Promover os desenvolvimentos e as adaptações do PSS que se afigurarem necessárias
e analisar as propostas que em tal domínio sejam apresentadas pelo Empreiteiro;



Analisar o sistema de coordenação entre os intervenientes na execução da obra
(empresas e trabalhadores independentes) com vista ao desenvolvimento da cooperação
no que respeita às acções preventivas;



Avaliar a difusão e o cumprimento do PSS e das prescrições legais por parte dos
intervenientes na execução da obra, nomeadamente no que respeita aos domínios
seguintes:
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o

Organização do estaleiro;

o

Sistema de emergência;

o

Condicionalismos do local e sua envolvente;

o

Riscos especiais;

o

Processos construtivos especiais;

o

Actividades de compatibilidade crítica (co-actividades);

o

Sistema de comunicação existente no estaleiro no que respeita à gestão da
segurança e saúde do trabalho;



Analisar os factores de risco associados à programação dos trabalhos e equipamentos;



Controlar o planeamento da prevenção associada aos métodos de trabalho;



Analisar os riscos especiais e o respectivo planeamento das medidas preventivas
específicas;



Promover a divulgação de informação sobre os riscos e as medidas preventivas entre os
diversos intervenientes no estaleiro;



Verificar a eficiência do sistema de controlo de acesso ao estaleiro;



Avaliar a adequabilidade dos sistemas implementados nos domínios da sinalização de
segurança, protecção colectiva e protecção individual;



Analisar acidentes e incidentes graves ocorridos na obra;



Registar as acções de coordenação;

FISCALIZAÇÃO


Verificar o cumprimento das prescrições de segurança estabelecidas no PSS e na
legislação de segurança e saúde do trabalho.

EMPREITEIRO


Comunicar à EMARP os elementos necessários à elaboração e actualização da
Comunicação Prévia;



Garantir o cumprimento das prescrições estabelecidas no PSS;



Divulgar o PSS e suas adaptações junto do Director Técnico da Obra, dos
Subempreiteiros,

dos

Trabalhadores

Independentes

e

dos

Fornecedores

de

equipamentos e materiais que possam ter presença significativa no estaleiro;


Realizar a análise e avaliação de riscos das várias actividades para todos os trabalhos
da Empreitada;



Propor à EMARP o desenvolvimento do PSS e as alterações que ao longo da execução
da obra considerar necessárias em função dos riscos avaliados considerando a natureza
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dos trabalhos, dos processos de intervenção e métodos de trabalho, dos equipamentos e
demais tecnologia a utilizar;


Nomear a equipa de técnico (s) de segurança para o acompanhar a execução dos
trabalhos e garantir a conveniente articulação com o Coordenador de Segurança da
Obra;



Organizar as actividades de segurança e higiene do trabalho e de medicina do trabalho
relativamente aos seus trabalhadores de acordo com o legalmente estipulado;



Organizar o sistema de emergência na Obra;



Assegurar a comunicação de acidentes graves e mortais de trabalhadores ao
Coordenador de Segurança em Obra, no mais curto prazo possível.



Garantir o seguro de acidentes de trabalho abrangendo todos os trabalhadores em Obra;



Garantir a conformidade legal da contratação de estrangeiros e da inscrição dos
trabalhadores na segurança social;



Garantir o controlo de Subempreiteiros e trabalhadores independentes presentes em
obra conforme definido no D.L. 273/2003, de 29 de Outubro e comunicar ao Dono de
Obra relativamente aqueles a:
o

Identificação completa, residência ou sede e número fiscal de contribuinte;

o

O número de registo ou da autorização para o exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas, bem como de certificação exigida por lei para o
exercício de outra actividade realizada no estaleiro;

o

A actividade a realizar no estaleiro e a sua calendarização;

o

A cópia do contrato em execução do qual conste que exerce actividade do
estaleiro;

o


O responsável do Subempreiteiro no estaleiro.

Garantir o controlo dos trabalhadores presentes no estaleiro.

SUBEMPREITEIROS/TRABALHADORES INDEPENDENTES


Observar o cumprimento das disposições legais em matéria de segurança e saúde;



Observar o cumprimento das disposições estabelecidas no PSS recomendadas pelo
Empreiteiro Geral;



Observar o cumprimento das disposições estabelecidas no PSS ou recomendadas pelo
Coordenador de Segurança da Obra, fiscal ou Diretor da mesma relativas aos trabalhos
em que tiverem intervenção.
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3.4. Gestão do PSS

O presente plano de segurança e saúde em projecto, foi incluído pela EMARP no conjunto
das peças concursais da empreitada, e elaborado de forma a ter um carácter dinâmico e
evolutivo durante a execução dos trabalhos da empreitada, devendo integrar os projectos,
planos e registos de todas as medidas implementadas do âmbito da segurança e saúde.
A Entidade Executante deve desenvolver e especificar o Plano de Segurança e Saúde em
projecto conforme definido no art.º 11.º do D.L. 273/2003, de 29 de Outubro e o definido no
presente documento.
Os desenvolvimentos do PSS devem ser apresentados concluídos para análise e validação
para aprovação pela EMARP na data de consignação da empreitada.
O Coordenador de Segurança em Obra deve analisar e validar os desenvolvimentos do PSS
apresentados pela Entidade Executante e fazer a sua apresentação à EMARP para
aprovação do Diretor Geral.
Se o desenvolvimento ao Plano de Segurança e Saúde em projeto for objecto de aprovação
parcial, a Entidade Executante deve apresentar ao Coordenador de Segurança em Obra os
desenvolvimentos do PSS, prontos para análise e validação, no mínimo 30 dias antes da
data prevista para o início das actividades referentes a esses desenvolvimentos.
Se o desenvolvimento ao Plano de Segurança e Saúde em projeto for objecto não obtiver
aprovação, a Entidade Executante deve apresentar ao Coordenador de Segurança em Obra
os desenvolvimentos do PSS, prontos para análise e validação, no mínimo 30 dias antes da
data prevista para o início das actividades referentes a esses desenvolvimentos.
3.5. Gestão da Comunicação Prévia
A Coordenação de Segurança em Obra deve comunicar previamente a abertura do estaleiro
ao ACT (Comunicação Prévia) quando for previsível que a execução da obra envolva uma
das seguintes situações:


Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilização simultânea
de mais de 20 trabalhadores;



Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos dias de
trabalho prestados por cada trabalhador.

A minuta da Comunicação Prévia apresenta-se no Anexo II.
A Entidade Executante obriga-se a:
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A efectuar a remessa ao Dono da Obra, na data de consignação da obra ou data
acordada com o dono da Obra, das declarações comprovativas da identificação do
estaleiro e das datas da execução dos trabalhos (início e termo) para anexar à
Comunicação Prévia:



o

Do Empreiteiro;

o

Do Director Técnico da Empreitada;

o

Do Representante do Empreiteiro;

No que respeita às actualizações da Comunicação Prévia, a especificar o sistema
de informação a desenvolver pelo Empreiteiro que garanta a observância das
seguintes obrigações do Dono da Obra:
o

Comunicação do Dono da Obra à Inspecção do Trabalho no prazo de
48 horas, com conhecimento ao Coordenador de Segurança da Obra e
ao Empreiteiro, no caso de as alterações se reportarem aos campos 1,
3.3, 3.7, 4, 5, 6 e 7;

o

Comunicação mensal do Dono da Obra à Inspecção do Trabalho com
a actualização da lista dos Subempreiteiros identificados no campo 8;



Afixar no estaleiro todas as alterações comunicadas à Inspecção do Trabalho.

3.6. Gestão da Compilação Técnica
A Entidade Executante deve enviar ao Coordenador de Segurança em Obra os elementos
úteis para o desenvolvimento e actualização da Compilação Técnica da obra, os quais
devem ser inseridos no Anexo XX.
A Compilação Técnica da Obra deverá incluir os elementos previstos no n.º 2 do art. 16.º do
D. L. 273/2003, de 29 de Outubro.
4. Planeamento da Prevenção
4.1. Organização e Gestão da obra e zonas adjacentes
A Entidade Executante deverá manter a zona envolvente, em boas condições de circulação
de veículos e pessoas, arrumação de máquinas equipamentos e materiais, de
implementação de sinalização.
O projecto de estaleiro deverá ser composto pelas seguintes peças:



Memória descritiva e justificativa do estaleiro – deve descrever e justificar os
acessos, as circulações, a movimentação de cargas, o armazenamento de materiais,
produtos e equipamentos, as instalações fixas e demais apoios à produção, as redes
técnicas provisórias, a evacuação de resíduos;
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Plantas de Estaleiro – Localização de máquinas equipamentos e materiais, caixas de
primeiros socorros, extintores, etc.

O projecto de estaleiro deve ser arquivado no Anexo VII.
A Entidade Executante deverá incluir na proposta de desenvolvimento prático do PSS a
análise detalhada dos riscos associados as actividades assim como:


Actividades previstas para a execução da obra;



A apresentação de um plano de trabalhos pormenorizado para poder ser apreciado,
garantindo-se que não exista simultaneidade de actividades incompatíveis em termos
de segurança e saúde.



Processos construtivos definidos para a execução das actividades;



Co-actividades, ou seja, actividades simultâneas ou incompatíveis que decorram no
estaleiro ou na sua proximidade;



Equipamentos de protecção individual e colectiva previstos para a realização dos
trabalhos.

4.2. Análise de Riscos de Segurança e Saúde da Fase de Projecto
Os Requisitos de Segurança da Obra obrigam a que se efectue uma Análise de Riscos
cuidada sobre aqueles que serão os trabalhos a efectuar, os métodos construtivos a
empregar. Baseados nesta análise é possível desenvolver uma metodologia de acções de
prevenção para que se atinja o objectivo final, em termos de sinistralidade da obra
– Zero Acidentes.

4.3. Análise e avaliação preliminar de riscos para a segurança e saúde.
Em primeiro lugar deve ser definida a sinalização rodoviária necessária de acordo com a
legislação em vigor, a Entidade Executante deve apresentar um plano de sinalização
que estabeleça e preveja os caminhos de circulação de pessoas e veículos de acordo
com as zonas ocupadas por máquinas e equipamentos de forma a assegurar a segurança
de transeuntes e veículos se os trabalhos ocuparem parte da via pública, incluindo caminhos
particulares de acesso.
Em segundo lugar deve acautelar cuidadosamente todas as actividades, mas sobretudo as
que envolvam trabalhos de repavimentação implementando todas as medidas de segurança
necessárias..
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Não obstante o exposto anteriormente, a análise que se segue objectiva comunicar o tipo de
acidentes que podem ocorrer:
Que acidentes podem ocorrer?
Queda de pessoas ao mesmo nível e a níveis diferentes, atropelamentos e choque com e
por materiais e trabalhadores.
Podem ocorrer choques com equipamentos durante as escavações se não forem
acautelados os espaços de manobra de máquinas.
Devem ser devidamente verificadas as condições de utilização de máquinas equipamentos e
utensílios, sob o ponto de vista da sua manutenção e verificação de acordo com a legislação
em vigor, de forma a garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores.
A experiência e formação profissional adequada dos trabalhadores,principalmente nos riscos
de trabalhos de escavação constitui uma medida central.de prevenção.
4.4. Sistema de Emergência

A Entidade Executante deverá elaborar e manter devidamente actualizado um plano sobre o
Sistema de Emergência a implementar no Estaleiro.
Deverão ser previstas medidas eficazes para os primeiros socorros, a evacuação de
sinistrados ou de todos os trabalhadores em situações de emergência.
Depois de aprovada, este procedimento deve ser arquivado no Anexo XVI.
O Adjudicatário preparará após a data da consignação, um Plano de Emergência estabelecendo
as medidas a aplicar em caso de acidente, o qual deve prever, nomeadamente, o seguinte:
 Quando aplicável, a afixação no Estaleiro de lista de telefones de emergência,
nomeadamente Bombeiros, Polícia, Hospital, entidades concessionárias de serviços
afectados, Serviços Camarários, Fiscalização, Coordenador de Segurança da Obra,
Director da Técnico da Empreitada, Encarregado Geral.
 Sinalização de segurança identificando, nomeadamente os meios de combate a incêndios
e o posto de primeiros socorros (fixo ou móvel).
 Identificação de elementos com formação em prestação de primeiros socorros
(socorristas do trabalho) e respectivos meios disponibilizados a estes para rápida
comunicação.
 Prever um sistema de comunicação eficaz, identificando os trabalhadores envolvidos na
operacionalidade do sistema de comunicação. Esses trabalhadores têm que possuir meio
de comunicação rápida e lista de meios de socorro e respectivos contactos para poderem
solicitar a intervenção dos meios de socorro necessários em situação de acidente.
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5. Implementação da Prevenção
5.1. Metodologia de Adaptação/Desenvolvimento do PSS em Obra
Os desenvolvimentos e as alterações do Plano de Segurança e Saúde devem ser
tecnicamente analisados e validados pelo Coordenador de Segurança em Obra e
posteriormente aprovados pela EMARP.
Os desenvolvimentos realizados pela Entidade Executante deverão chegar ao Coordenador
de Segurança em Obra através da Fiscalização da Empreitada, assim como, a resposta
deste à Entidade Executante.
Os desenvolvimentos apresentados pela Entidade Executante deverão ser apresentados ao
Coordenador de Segurança em Obra até 30 dias antes do início das actividades
correspondentes aos desenvolvimentos apresentados. Poderá ser acordado um prazo
diferente entre as partes envolvidas.
Tais desenvolvimentos devem, depois de aprovados, serem inseridos no PSS, de acordo
com a estrutura definida nos respectivos Anexos.
A Entidade Executante/Adjudicatário obriga-se a implementar e desenvolver o Plano de
Segurança e Saúde (PSS), nos termos do D.L. n.º 273/2003, de 29 de Outubro e restante
legislação aplicável em vigor.
O PSS para execução da obra consistirá no desenvolvimento/adaptação, efectuado pela
Entidade executante, do PSS de projecto para a obra. Este documento trata-se de um
documento ‘dinâmico’ que deverá ser melhorado e complementado sempre que possível,
com as medidas consideradas convenientes e adequadas, de forma a atingir os objectivos
pretendidos.
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada, após lhe ser comunicado este facto,
deverá proceder de imediato à adaptação e desenvolvimento do PSS, e apresentá-lo, para
análise e aprovação por parte da EMARP para que à data da consignação e assinatura do
contrato, este já esteja aprovado, coincidindo assim esta data, como a data efectiva do início
da obra, isto é, a data do início do prazo para a execução da empreitada.
É obrigatório a validação técnica do PSS afecto à obra pelo Coordenador de Segurança em
Obra (CSO), e a aprovação pelo Dono da Obra– n.º 1 do Art.º 12.º do DL n.º 273/2003, de
29 de Outubro. Após a aprovação do PSS, será então comunicado ao Adjudicatário esse
facto, sendo possível iniciar a empreitada, começando nessa data o início do prazo para
execução da mesma, enviando ainda a comunicação prévia de abertura de estaleiro à ACT.
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Deste processo ressalta a necessidade de o CSO se encontrar devidamente nomeado pela
EMARP com devida antecedência de modo a poder atempadamente, apreciar e validar
tecnicamente os desenvolvimentos propostos pela Adjudicatário e no seu todo o PSS para
execução da obra.
Considera-se obrigação do Adjudicatário de entregar atempadamente, e em condições de
aprovação, a documentação necessária ao PSS para execução da obra.
A Comunicação Prévia (CP), deverá ser enviada pela EMARP da Obra à ACT, sempre que
se justifique, previamente à abertura do estaleiro, de acordo com o Mod. S08d, modelo este
que já contempla todas as exigências previstas nos n.ºs 2 e 3 do Art.º 15.º do DL n.º
273/2003, de 29 de Outubro, isto é, acompanhada com todas as declarações dos
intervenientes na obra aí exigidas.
Para verificação da sua implementação ou consulta, sempre que necessário, o Adjudicatário
deverá ter em obra, uma cópia do PSS aprovado.
a) Domínios fundamentais a considerar pela Entidade Executante no estudo das
especificações a desenvolver no PSS em fase de obra


Definições do projecto que se afigurem relevantes para a segurança e saúde;



Actividades que decorram na proximidade e que possam ter interferência significativa
nas condições de segurança e saúde na execução dos trabalhos;



Actividades incompatíveis do ponto de vista da segurança e saúde que porventura
possam ocorrer durante a execução dos trabalhos;



Processos e métodos construtivos que exijam planeamento detalhado das medidas
preventivas;



Riscos associados a equipamentos, materiais e produtos;



Implicações da programação dos trabalhos nas condições de segurança e saúde;



Trabalhos em que se preveja a intervenção de Subempreiteiros e Trabalhadores
Independentes;



Riscos especiais e planeamento detalhado das respectivas medidas preventivas;



Condições evidenciadas no Projecto de Estaleiro;



Planeamento da informação e da formação;



Sistema de emergência.
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b) Estrutura mínima do desenvolvimento do PSS a propor pela Entidade Executante.

 Avaliação e hierarquização dos riscos: Desenvolvimento agregado à sequência das
operações construtivas e reportado aos factores de risco (a inserir no Anexo IX).
Desta análise devem ser destacadas as abordagens relativas aos riscos especiais (a
inserir no Anexo X);


Projecto de estaleiro(quando aplicável): Especificações relativas a sinalização,
circulações, equipamentos (controlo e utilização), movimentação de cargas, apoios à
produção, redes técnicas, gestão de resíduos, armazenagem, (a inserir no Anexo
VII);



Requisitos gerais de segurança que devem ser observados no decurso dos trabalhos
(a inserir nos Anexos deste PSS conforme a sua natureza);



Cronograma dos trabalhos (quando aplicável) (a inserir no Anexo XXI);



Plano de mão-de-obra (quando aplicável) (a inserir no Anexo VI);



Planeamento da informação e da formação dos trabalhadores presentes em obra (a
inserir no Anexo XIV);



Procedimentos de emergência (a inserir no Anexo XVI);



Procedimentos relacionados com a comunicação de acidentes e de incidentes (a
inserir no Anexo XV);

Sem prejuízo do referido nos parágrafos anteriores a Entidade Executante deve incluir
no desenvolvimento a este PSS as seguintes fichas de procedimentos de segurança:


Esquema da implementação da sinalização rodoviária temporária adequada a cada
local;



Trabalhos gerais de construção civil;



Fresagem e corte do pavimento;



Espalhamento e compactação da camada de tout-venant;



Trabalhos com betuminoso.

O desenvolvimento introduzido ao PSS devem, ainda, incluir como Anexos os
elementos seguintes:


Peças do projecto que sejam relevantes para a compreensão de especificações de
segurança e saúde (a inserir no Anexo VIII);



Especificações relacionadas com trabalhos envolvendo riscos especiais (a inserir no
Anexo X);



Organograma do estaleiro com a definição de funções (a inserir no Anexo III);
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Modelos de registo das actividades de controlo relacionadas com a prevenção a
promover pelo Empreiteiro, tais como:
o

Registos de inspecção e prevenção diários relativamente aos trabalhos de
escavação e a outros que compreendam riscos especiais;

o

Registos de distribuição de equipamento de proteção individual a todos os
trabalhadores da obra;

o

Controlo de máquinas e equipamentos de trabalho de acordo com o DL
50/2005 (a inserir no Anexo V);

o

Relatórios de inspecções/auditorias de segurança (a inserir no Anexo XVII);

o

Inquéritos de acidentes e de incidentes (a inserir no Anexo XV);

o

Estatística da sinistralidade (a inserir no Anexo XV);

o

Realização de acções de formação (a inserir no Anexo XIV);

c) Desenvolvimento pela Entidade Executante de especificações particularmente
relacionadas com o controlo da sinistralidade



As especificações a desenvolver pela Entidade Executante no PSS (Anexo XV)
no que respeita ao controlo da sinistralidade devem considerar os procedimentos
seguintes:
o

Acidentes mortais e graves de trabalhadores:

o

Devem ser comunicados ao coordenador de segurança em obra e à
EMARP;



Preservação de vestígios de acidente mortal ou grave:
o

Compete ao Empreiteiro assegurar que os vestígios de acidentes
mortais ou graves não sejam alterados até à recolha de elementos
para inquérito por parte das autoridades e da Inspecção do Trabalho,
em prejuízo, naturalmente, do socorro e assistência a prestar às
vítimas;



Retoma dos trabalhos após acidente:
o

Após a ocorrência de acidente mortal ou grave, a retoma dos trabalhos
deve ser condicionada à adopção efectiva das medidas preventivas
necessárias à garantia da segurança na sua execução.

d) Desenvolvimento pela Entidade Executante de especificações particularmente
relacionadas com o registo de Subempreiteiros, Trabalhadores Independentes
e Trabalhadores
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As especificações a desenvolver pelo Empreiteiro no PSS devem atender às obrigações
seguintes:


Registo de Subempreiteiros e de Trabalhadores Independentes (a inserir no
Anexo XIII) a cargo do Empreiteiro:
o

Deve incluir todos os Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes
por si contratados que trabalhem no estaleiro durante um prazo
superior a 24 horas;

o

O registo deve ser conservado durante 1 ano a contar do termo da sua
actividade no estaleiro;

o

Tal registo deve incluir os seguintes campos de informação:


Identificação

completa,

residência/sede

e

nº

fiscal

de

contribuinte;


Nº do registo/autorização do exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas ou industrial de construção civil;



Identificação de qualquer outra certificação que seja exigida
para a realização de actividade no estaleiro;



Identificação da actividade a realizar no estaleiro e sua
calendarização;



Cópia do contrato celebrado entre o Empreiteiro e as entidades
contratadas (Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes);



Responsável do Subempreiteiro no estaleiro;

5.2. Sistema de Controlo
A Entidade Executante deverá remeter a sua metodologia de controlo para a análise e a
validação pelo Coordenador de Segurança em Obra e a posterior aprovação pela EMARP,
referente a:
a) Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes (a inserir no Anexo XIII);
b) Seguros de acidentes de trabalho (a inserir no Anexo XV);
c) Equipamentos (a inserir no Anexo V);
d) Protecções colectivas (a inserir no Anexo XI);
e) Protecções individuais (a inserir no Anexo XII);
f) Formação e informação (a inserir no Anexo XIV);
g) Sinistralidade (a inserir no Anexo XV);
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O Coordenador de Segurança da Obra poderá alterar a metodologia de controlo proposta
pelo Empreiteiro, por razões de eficiência do sistema de gestão da segurança e saúde, e
propor a sua aprovação pela EMARP.
5.3. Registos do Coordenador de Segurança da Obra
O Coordenador de Segurança em Obra deverá registar as actividades por si desenvolvidas e
comunicá-lo ao Dono de Obra de acordo com listas de verificação previamente elaboradas
para o efeito (a inserir no Anexo XIX).
Periodicamente o Coordenador de Segurança em Obra deverá elaborar um relatório da sua
actividade e apresentar à EMARP.
Toda a documentação produzida pela Coordenação de Segurança em Obra irá constar em
anexo próprio do Plano de Segurança e Saúde (Anexo XIX).
6. Sistema de Avaliação da Prevenção
6.1. Estatística da Sinistralidade Laboral
A Entidade Executante deverá garantir o preenchimento e actualização do registo de
acidentes e índices de sinistralidade referentes à Empreitada e remeter para o Coordenador
de Segurança em Obra no relatório mensal da segurança.
Depois de analisados pelo Coordenador de Segurança da Obra, os registos relativos aos
acidentes devem ser inseridos no Anexo XV e os relatórios de segurança no Anexo XIX.
Responsável pelo Registo: Entidade Executante
Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade

N.º de Acidentes
N.º trab. no
Estaleiro

Data
Mês

Homens/
hora

Índices
N.º dias

Mortais

Acumulado

Não
mortais

perdidos

I.F. I.G. I.I.

a) Taxa de frequência de novos casos de lesões profissionais:
N.º de novos casos de lesão profissional durante o
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Período de referência
______________________________ * 1.000.000
N.º total de horas efectuadas pelos trabalhadores
Do grupo de referência, durante o período de referência
b) A taxa de incidência dos novos casos de lesão profissional
N.º total de novos casos de lesão profissional
Durante o período de referência
______________________________ * 1.000
N.º total de trabalhadores
Do grupo de referência, durante o período de referência
c) A taxa de gravidade de novos casos de lesões profissionais
N.º de dias perdidos na sequência de novos casos
De lesões profissionais durante o período de referência
_________________________________ * 1.000.000
Total de tempo de trabalho efectuado pelos trabalhadores
Do grupo de referência durante o período de referência
6.2. Acções de Avaliação

O Coordenador de Segurança em Obra deve desenvolver as seguintes acções de avaliação
das condições de segurança e saúde no estaleiro.


Inspecções técnicas das condições de segurança e higiene ao estaleiro. Deve elaborar
um relatório por cada inspecção detalhando os assuntos abordados durante a inspecção,
especificando as Não-Conformidades na segurança e higiene detectadas e possíveis
medidas correctivas a serem implementadas pela Entidade Executante, estabelecendo o
respectivo prazo para a implementação das medidas.



Auditorias ao sistema de gestão da segurança implementado em obra, as quais deverão
obedecer a um Plano de Auditorias de Segurança definido com a EMARP.

6.3. Relatórios
A entidade Executante deverá elaborar um relatório de segurança, entregue ao Coordenador
de Segurança em Obra, onde constam todas as actividades desenvolvidas na área da
segurança e higiene do mês a que se refere e as previstas para o mês seguinte.
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6.4 Erros e Omissões
Qualquer omissão deste Plano de Segurança e Saúde deve regular-se pelas normas e
legislação de segurança e higiene no trabalho em vigor. Não deve ser invocada a não
aplicação de qualquer medida de prevenção ou proteção ou utilização de equipamento de
protecção individual ou colectiva não descrito, que seja necessário para a execução de
qualquer trabalho durante a obra.
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ANEXOS

ANEXO I
Legislação Aplicável
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Regulamentação de âmbito geral (Segurança e Saúde no Trabalho)
Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro – Regime jurídico da promoção da segurança e da
saúde dos trabalhadores no trabalho;
Decreto-Lei n.º 347/93 de 1 de Outubro - Transpõe para o direito interno a Directiva do n.º
89/654/CEE, de 30 de Novembro, relativa as prescrições mínimas de segurança e de saúde
para os locais de trabalho;
Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro - Estabelece as normas técnicas de execução do
Decreto-Lei n.º 347/93 de 1 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 362/93 de 15 de Outubro - Estabelece as regras relativas a informação
estatística sobre acidentes e trabalho e doenças profissionais;
Decreto-Lei n.º 109/2000 de 30 de Junho - Estabelece o regime de organização e
funcionamento das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho;
Decreto-Lei n.º 109/2000 de 30 de Junho – Altera o Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de
Fevereiro, alterado pelas Leis n.º 7/95, de 29 de Março, e 118/99, de 11 de Agosto, que
contém o regime de organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e
saúde no trabalho;
Portaria n.º 762/2002 de 1 de Julho – Aprova o Regulamento de Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho na Exploração dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais;
Portaria n.º 299/2077 de 16 de Março – Aprova o novo modelo de ficha de aptidão, a
preencher pelo médico do trabalho face aos resultados dos exames de admissão, periódicos
e ocasionais, efectuados aos trabalhadores;
Decreto-Lei n.º 236/2003 de 30 de Setembro – Transpõe para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 1999/92/CEE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 16 de Dezembro,
relativa as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da protecção da
segurança e saúde dos trabalhadores susceptíveis de exposição a riscos derivados de
atmosferas explosivas no local de trabalho;
Portaria n.º 390/2002 de 11 de Abril - (Aprova o regulamento relativo as prescrições
mínimas de segurança e saúde em matéria de consumo, disponibilização e venda de
bebidas alcoólicas nos locais de trabalho da administração publica central e local).
Construção Civil
Decreto-Lei n.º 41820 de 11 de Agosto de 1958 - Estabelece a fiscalização e infracções as
normas de segurança para protecção do trabalho nas obras de construção civil;
Decreto-Lei n.º 41821 de 11 de Agosto de 1958 - Aprova o Regulamento de Segurança no
Trabalho da Construção Civil - RSTCC;
Decreto-Lei n.º 46427 de 10 de Julho de 1965 - Aprova o Regulamento das Instalações
Provisórias do pessoal empregado nas Obras - RIPPEO;
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Decreto-Lei n.º 308/89 de 14 de Setembro - Comete ao CMOPP competência para
fiscalizar a protecção, organização, segurança e sinalização de estaleiros de obras;
Portaria n.º 101/96 de 3 de Abril - Regulamenta o Decreto-Lei n.º 155/95 de 1 de Julho
relativo as prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis;
Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro – Estabelece regras gerais de planeamento,
organização e coordenação para promover a segurança, higiene e saúde no trabalho em
estaleiros da construção e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 92/57/CEE,
do Concelho, de 24 de Junho, relativa as prescrições mínimas de segurança e saúde no
trabalho a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis.
Equipamento de Protecção Individual - EPI
Decreto-Lei n.º128/93 de 22 de Abril - Transpõe para o direito interno a Directiva n.º
89/686/CEE, de 21 de Dezembro, relativa as exigências técnicas de segurança a observar
pelos equipamentos de protecção individual;
Decreto-Lei n.º 348/93 de 1 de Outubro - Transpõe para o direito interno a Directiva do n.º
89/656/CEE, de 30 de Novembro, relativa as prescrições mínimas de segurança e de saúde
dos trabalhadores na utilização de equipamentos de protecção individual;
Portaria n.º 988/93 de 6 de Outubro - Estabelece a descrição técnica do equipamento de
protecção individual, de acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei n.º 348/93 de 1 de Outubro;
Portaria n.º 1131/93 de 4 de Novembro - Estabelece as exigências essenciais relativas a
saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de protecção individual, de acordo com o
artigo 2º do Decreto-Lei n.º 128/93 de 22 de Abril;
Portaria n.º 109/96 de 10 de Abril - Altera os Anexos I, II, IV e V da Portaria n.º 1131/93 de
4 de Novembro.
Portaria n.º 695/97 de 19 de Agosto - Altera os Anexos I e V da Portaria n.º 1131/93 de 4
de Novembro.
Decreto-Lei n.º 374/98 de 24 de Novembro – Altera os Decretos-Lei n.º 378/93 de 5 de
Novembro, n.º 128/93 de 22 de Abril, n.º 383/93 de 18 de Novembro, n.º 130/92 de 6 de
Junho, n.º 117/88 de 12 de Abril e n.º 113/93 de 10 de Abril, relativos a EPI e marcação CE.
Máquinas, equipamentos e materiais de estaleiro
Decreto-Lei n.º 330/93 de 25 de Setembro - Transpõe para o direito interno a Directiva n.º
90/269/CEE, de 29 de Maio, relativa as prescrições mínimas de segurança e saúde na
movimentação manual de cargas;
Decreto-Lei n.º 331/93 de 25 de Setembro - Transpõe para o direito interno a Directiva n.º
89/655/CEE, de 30 de Novembro, relativa as prescrições mínimas de segurança e de saúde
na utilização de equipamentos de trabalho;
Decreto-Lei n.º 349/93 de 1 de Outubro - Transpõe para o direito interno a Directiva n.º
90/270/CEE, de 29 de Maio, relativas as prescrições mínimas de segurança e de saúde
respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor;
Decreto-Lei n.º 378/93 de 5 de Novembro - Transpõe para o direito interno as Directivas n.º
89/392/CEE de 14 de Junho e 91/368/CEE de 20 de Junho relativas a concepção e fabrico
de máquinas;
Portaria n.º 989/93 de 6 de Outubro - Regulamenta o Decreto-Lei n.º 349/93 de 1 de
Outubro;
Portaria n.º 145/94 de 12 de Março - Regulamenta o Decreto-Lei n.º 378/93 de 5 de
Novembro;
Decreto-Lei n.º 214/95 de 18 de Agosto - Estabelece as condições de utilização e
comercialização de máquinas usadas visando eliminar riscos para a saúde e segurança das
pessoas;
Portaria n.º 280/96 de 22 de Julho - Altera os anexos I, II, III, IV e V da Portaria n.º 145/94
de12 de Março;
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Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro - Prescrições mínimas de segurança e de
saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho. Revoga Decretolei no 82/99.
Portaria n.º 172/2000 de 23 de Março – Definição de máquinas usadas que pela sua
complexidade e características revistam especial perigosidade.
Decreto-Lei n.º 320/2001 de 12 de Dezembro – Estabelece as regras a que deve obedecer
a colocação no mercado e a entrada em serviço das máquinas e dos componentes de
segurança colocados no mercado isoladamente.
Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março – Aprova o Regulamento das Emissões Sonoras
para o Ambiente de Equipamentos para a Utilização no Exterior, que transpõe para o
ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 2000/14/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 8 de Maio.
Portaria n.º 58/2005, de 25 de Fevereiro – Estabelece as normas relativas as condições de
emissão dos certificados de aptidão profissional (CAP), relativos aos perfis funcionais de:
Condutor(a)-manobrador(a) de equipamentos de movimentação de terras; Condutor(a)manobrador(a) de equipamentos de elevação.
Declaração de Rectificação n.º 23/2005, de 22 de Março – Rectifica o nº 15 da Portaria n.º
58/2005, relativas as condições de emissão dos certificados de aptidão profissional (CAP).
Sinalização de Segurança
Decreto-Lei n.º 141/95 de 14 de Junho - Transpõe para o direito interno a Directiva n.º
92/58/CEE, de 24 e Junho, relativa a prescrições mínimas para a sinalização de segurança e
saúde no trabalho;
Portaria n.º 1456-A/95 de 11 de Dezembro - Regulamenta as prescrições mínimas de
colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho.
Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de Outubro – Regulamento de Sinalização de
Trânsito.
Decreto Regulamentar n.º 41/2002 de 20 de Agosto - Altera os artigos 4º, 12º, 13º, 14º,
15º, 18º, 21º, 22º, 34º, 35º, 40º, 46º, 47º, 49º, 54º, 60º, 61º, 62º, 66º, 69º, 71º, 74º, 75º, 78º,
81º e 93º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo artigo 1.o do Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de Outubro.
Decreto Regulamentar no 13/2003 de 26 de Junho - Altera o Regulamento de Sinalização
de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar no 22-A/98 de 1 de Outubro.
Ruído
Decreto-Lei n.º221/2006 de 8 de Agosto estabelece as regras em matéria de emissões
sonoras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço de equipamento para
utilização no exterior, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/88/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, que altera a Directiva n.º
2000/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio, transposta para o direito
interno pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março.
Decreto-Lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro - Aprova o Regulamento Geral do Ruído.
Decreto-Lei n.º 259/2002 de 23 de Novembro - Altera os artigos 9º, 17º, 19º, 20º, 22º,
24º, 26º e 27º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-lei n.º 292/2000 de14
de Novembro.
Decreto-Lei n.º 182/2006 de 6 de Setembro - Transpõe para o direito interno a Directiva n.º
2003/10/CE, de 6 de Fevereiro, que adoptou prescrições mínimas de segurança e saúde
respeitantes a exposição dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído. Revoga o DecretoLei n.º 72/92 e o Decreto Regulamentar n.º 9/92, ambos de 28 de Abril.
Riscos eléctricos
Decreto-Lei n.º 740/74 de 26 de Dezembro - Aprova o regulamento de segurança de
instalações de utilização de energia eléctrica (alterado pela Portaria n.º 303/76, de 26 de
Abril).
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Riscos decorrentes de utilização de Explosivos
Decreto-Lei n.º 376/84 – Regulamento sobre o licenciamento dos Estabelecimentos de
Fabrico e de Armazenagem de produtos explosivos.
Decreto-Lei n.º 265/94 – Legisla as disposições respeitantes a colocação no mercado e ao
controlo dos explosivos para utilização civil
Substâncias Perigosas
Decreto-Lei n.º 82/95 – Estabelece as regras a que devem obedecer, com vista a sua
colocação no mercado, a notificação de substâncias químicas, a troca de informações
relativas a substâncias notificadas e a avaliação dos respectivos riscos potenciais para a
saúde humana, para o ambiente, bem como a classificação, embalagem e rotulagem das
substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente.
Portaria n.º 732-A/96 – Este Regulamento tem como objecto estabelecer as regras a que
devem obedecer a notificação de novas substâncias químicas e a classificação embalagem
e rotulagem de substâncias perigosas para o homem e o ambiente, quando colocadas no
mercado.
Vibrações
Decreto-Lei n.º 46/2006 - Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva
n.º2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativas as
prescrições mínimas de protecção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de
exposição aos riscos devidos a vibrações mecânicas.
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ANEXO II
Sistema de Gestão da Informação e Documentação no âmbito da Segurança e Saúde
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SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NO
ÂMBITO DA SEGURANÇA E SAÚDE
Seguem-se os procedimentos que permitirão a gestão da documentação e informação da
Segurança, Higiene e Saúde do Estaleiro.
Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes
Toda a documentação relativa aos subempreiteiros e T. Independentes será arquivada em
dossiers e registada informaticamente.
Todas as comunicações relativas à Segurança e Higiene serão posteriormente remetidas
para os Subempreiteiros e T. Independentes.
Antes da entrada no estaleiro deve o empreiteiro geral entregar cópia do PSS aos
Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes.
Para poderem dar início aos trabalhos no Estaleiro, os subempreiteiros terão que apresentar
cópia dos seguintes documentos:
 Certidão do Registo Comercial;
 Alvará ou Titulo de Registo;
 NIPC;
 Horário de Trabalho carimbado pela IGT;
 Quadro de Pessoal;
 Comprovativo do Último pagamento à Segurança Social, incluindo as folhas de
remunerações;
 Último Recibo do Seguro de Acidentes de Trabalho;
 Declaração de isenção de dívidas nas finanças;
 Contrato com a empresa de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;
 Mapa de Férias;
 Contratos de Trabalho e, no caso de estrangeiros, também a comunicação à IGT;
 B.I. / Passaporte com o visto válido ou Autorização de residência;
 Cartão de Contribuinte e da Segurança Social;
 Fichas de Aptidão Médica
 Fichas de Distribuição de EPI’s
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Comunicação do PSS aos Trabalhadores
Os trabalhadores deverão ser constantemente informados sobre os riscos a que estão
sujeitos, bem como as medidas de prevenção para minimizar esses riscos.
Actualização de Entrega de Documentos relativos à Compilação Técnica

No que diz respeito à Compilação Técnica, esta será entregue ao coordenador de
segurança.
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Minuta da Comunicação Prévia

1. Estaleiro: (endereço completo)
2. Obra
1.1.

Natureza

2.2.

Utilização Prevista

3. Intervenientes (identificação, domicílios ou sedes)
1.1.

Dono de Obra

2.2.

Autor (es) do Projecto

3.3.

Entidade Executante

4.4.

Fiscal (ais) da Obra

5.5.

Coordenador de Segurança de Projecto

6.6.

Coordenador de Segurança da Obra

7.7.

Responsável pela Direcção Técnica da Obra

4. Inicio e Termo dos Trabalhos (datas previstas)
5. Carga de mão-de-obra Estimada
1.1.

N.º Máximo de trabalhadores por conta de outrem e de trabalhadores
independentes que estarão presentes em simultâneo no estaleiro

2.2.

Somatório dos dias de trabalho a prestar por cada um dos trabalhadores
previstos

6. Número Estimado de empresas a Operar no Estaleiro
7. Número Estimado de Trabalhadores Independentes a Operar no Estaleiro
8. Identificação dos Subempreiteiros
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ANEXO III
Organigrama Funcional
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O organigrama funcional reflecte a estruturação dos meios humanos para a gestão do
estaleiro.

Dono de Obra

Coordenador Segurança em
Obra

Fiscalização

Director Técnico de Obra

Encarregado Geral

Subempreiteiro
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ANEXO IV
Plano de Trabalhos
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ANEXO V
Plano e Controlo de Equipamentos
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PLANO DE CONTROLO DE EQUIPAMENTOS

O plano que se segue indica o tipos de equipamentos previstos e a sua quantidade para a
execução da empreitada. Estes apresentam-se agrupados em equipamentos fixos e móveis.
Consideram-se equipamentos fixos, aqueles que permanecem, em geral, fixos durante a sua
utilização ou cuja utilização dependa do trabalhador. Incluem-se também neste grupo as
ferramentas eléctricas.

Consideram-se equipamentos móveis aqueles que se movimentam no estaleiro quando em
operação (ex.: escavadoras mecânicas, camiões).
Para todos os equipamentos presentes no estaleiro é elaborada uma ficha de controlo de
equipamentos, sendo completada após a recepção e aceitação do equipamento no estaleiro.
Todos os equipamentos devem cumprir o disposto no DL 50/2005, devendo ser sujeitos a
verificações periódicas de forma a garantir o funcionamento em condições seguras, nessa
perspetiva, as evidências relativas às verificações obrigatórias ao abrigo deste decreto
devem ser anexas ao pss em obra desde o inicio.
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P l a no d e C ontr o l o d e E qui p am e ntos

Des i gn a ç ã o do E qu i p a m ento
a)

Marc aç ão
N. º S ér i e
CE
b)

c)

Dec l a r a ç ã o de
C on f or m i da d e

M a nu a l de
I ns tr u ç ões

d)

e)

P l a n o de
Ma n uten ç ã o
E x i s te?
f)

P er m a nên c i a
no E s ta l ei r o

E m d i a ? E ntr a d a S a í d a
g)
h)
i)

a ) Indica çã o do equipa m ento, m a rca e modelo;

b) Indica çã o do núm ero de s érie do equipa mento;

c ) Indica çã o (s im ou nã o) da m a rca çã o " C E " no equipa mento;

d) Indica çã o (s im ou nã o) da ex is tência da decla ra çã o de conformida de

Obs er v a ç ões
j)

C E que deve a com pa nha r o equipa mento (cópia );
e) indica çã o (s im ou nã o) da ex is tência do m a nua l de ins truções
do equipa mento que deve a compa nha r o equipa m ento;

f ) indica çã o (s im ou nã o) da ex is tência do pla no de ma nutençã o do
equipa mento

g ) I ndica çã o (s im ou nã o) da ma nutençã o em dia do equipa m ento
(a tes ta r com cópia do últim o regis to de ma nutençã o);

h) Indica çã o da da ta de recepçã o do equipa mento no es ta leiro;

i ) I ndica çã o da da ta de s a í da do equipa mento no es ta leiro;

j ) R egis to de nota s s obre o equipa m ento pertinentes pa ra a ges tã o
da prevençã o
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P lano de E quipamentos
N. Ordem

E quipamento

N.º T otal de E qui pamentos F i x os

N.º T otal de E quipamentos Móv eis
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Qt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ANEXO VI
Plano de Mão – de – Obra
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ANEXO VII
Projecto de Estaleiro
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PROJECTO DE ESTALEIRO
Nota Prévia - O projecto de estaleiro deve ser adaptado à especificidade da obra e objectiva
descrever a forma como o mesmo deve estar organizado e arrumado, nomeadamente as
condições de instalação e circulação de pessoas e máquinas e também o controlo de
entradas e saídas quando aplicável, e por fim assegurar que não constitui um risco
desnecessário para transeuntes, moradores e condutores.
Nessa perspectiva devem ser efectuadas as adaptações necessárias à dimensão da obra,
nunca comprometendo o atrás mencionado.
A seguir apresenta-se uma descrição de como deve estar instalado um estaleiro.

Memória Descritiva
 Vedações
Sempre que possível, todo o perímetro da obra será vedado de preferência com tapume
opaco e rede malhasol com rede de ensombramento, quando aplicável, podem no entanto
ser implementadas outras formas de vedar o acesso à obra.
 Entrada de obra
Deve ser afixado na entrada um placar, (em dossier em alternativa) onde serão colocadas
informações de segurança e saúde no Trabalho, seguro de acidentes de trabalho, telefones
de emergência, horário de trabalho carimbado pelo ACT, comunicação prévia, etc.
 WC e meios de lavagem de mãos
Devem ser colocados os WC químicos e meios de lavagem de mãos dotados de água
sabonete líquido e papel, necessários ao número de trabalhadores em obra.
Procedimentos:
Diariamente, será efectuado o registo de todos os trabalhadores que entram através da
portaria.
Segue-se o modelo para os registos anteriores.
Registo de Semanal de Pessoal no Estaleiro
Subempreiteiro

Trab.

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Sábado

Domingo

Feira Feira Feira Feira Feira
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Registo de Visitantes

Data

Hora

Empresa

Nome

Documento

Entidade a

Identificação

Contactar

 Sinalização de Segurança no estaleiro
Sinalética a afixar nos portões/zona visível de acesso ao estaleiro:

Obrigatório
o uso de colete

Sinalética a colocar na ferramentaria ( se aplicável):

 Parque de Materiais
A zona de parqueamento de materiais será feita numa área destinada apenas para esse
efeito. A armazenagem será feita tendo em atenção e respeitando as normas de segurança.
 Limpeza e Arrumação
A limpeza e arrumação nos postos de trabalho e vias de circulação são um factor essencial à
Segurança. A desarrumação e acumulação de lixos são sempre portadoras de riscos. Os

EMARP,EM,SA - Gabinete de Segurança e Saúde do Trabalho

54

entulhos devem ser armazenados em zonas delimitadas e removidos com a periodicidade
adequada à sua quantidade.

Riscos da desarrumação do posto de trabalho e vias de circulação:


Quedas ao mesmo nível, por tropeçar nos materiais espalhados. Estas quedas,
apesar de não serem em altura, podem ser graves porque se pode bater em algum
objecto pontiagudo ou cortante;



Quedas em altura, ao tropeçar pode-se cair em altura se o local não estiver
convenientemente protegido. Estas quedas podem ser muito graves dependendo da
altura e do local onde o trabalhador cai;



Queda de materiais, ao passar numa zona desarrumada, qualquer pessoa pode, sem
querer, dar um pontapé em qualquer material que cai e poderá atingir quem estiver
por baixo;



Deterioração de materiais, se os materiais não forem convenientemente arrumados a
circulação de pessoas ou máquinas poderá levar à sua danificação. A queda de
entulhos para locais não devidamente delimitados também pode levar à deterioração
de materiais que se encontrem junto da zona de descarga;



Incêndio, Entulhos e materiais combustíveis podem-se incendiar por exemplo quando
é feito um trabalho de soldadura e corte ou quando se deita um cigarro para o chão.
Nunca armazenar produtos inflamáveis junto de substâncias combustíveis;



Electrocussão, os entulhos em cima de pimenteiros ou cabos eléctricos são um
grande risco porque os cabos eléctricos podem ser danificados sem se ver e
provocar um curto-circuito. Também pode acontecer que ao retirar o entulho se
danifiquem os cabos que não estejam convenientemente protegidos contra o risco de
esmagamento.

Só a ordem e a arrumação facilitam a circulação e o trabalho.
Neste sentido seguem-se os Procedimentos Gerais de Actuação:


Manter livres os acessos e passagens;



Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de
circulação desimpedidas, e desse modo evitar-se-á que os trabalhadores
escorreguem ou caiam;



Armazenar correctamente os materiais para se evitar todo o risco de acidente
durante a circulação de trabalhadores;

EMARP,EM,SA - Gabinete de Segurança e Saúde do Trabalho

55



Empilhar correctamente todas as peças de madeira ou tábuas, depois de lhes
arrancar os pregos para evitar riscos de ferimento;



Num posto de trabalho elevado, não deitar materiais “às cegas”, para que os colegas
que trabalham a um nível inferior ou materiais existentes em baixo não sejam
atingidos;
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ANEXO VIII
Medidas de Segurança na execução dos trabalhos
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ANEXO IX
Análise, Avaliação e Hierarquização de Riscos e Medidas Preventivas
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ANEXO X
Riscos Especiais
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Riscos especiais
Deverão ser registados, de acordo com a evolução dos trabalhos e também em caso de
alteração do projecto, a lista de trabalhos cujos riscos sejam identificados pelo Adjudicatário /
Atender Fiscalização / Coordenador de Segurança ao previsto no Art.º 7.º do Decreto-Lei n.º
273/2003, de 29 de Outubro.
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Ficha de procedimentos de segurança na sinalização de trabalhos temporários nas
vias públicas e zonas adjacentes

1. INTRODUÇÃO

Pretende-se com este documento expor as regras para sinalização de trabalhos nas vias
públicas, com o objectivo de minimizar os riscos existentes para que se evitem acidentes
quer com trabalhadores, quer com transeuntes e condutores que circulem nas vias.
2. RISCOS MAIS FREQUENTES

 Atropelamento
 Choques
 Esmagamento
 Despistes
 Queimaduras
 Incêndios
 Explosões
 Quedas ao mesmo nível e em altura
3. TRABALHADORES ENVOLVIDOS

 Asfaltadores
 Canalizadores
 Calceteiros
 Cantoneiros de limpeza
 CMPVE
 Mecânicos
 Topógrafos
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 Desenhadores
 Serventes
 Chefias
 Técnicos de sht
 Serralheiros
Nota: Nem todos os trabalhadores envolvidos nestas tarefas estão sujeitos a todo o conjunto
de riscos identificados, cada um destes grupos profissionais tem riscos específicos e é
afectado de formas diferentes de acordo com o seu grupo profissional.
4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO

 A zona onde se vão desenvolver os trabalhos deve ser sinalizada de acordo com as
prescrições regulamentares em vigor, conforme disposto nos termos do DecretoRegulamentar 22-A/98, de 1 de Outubro.

 Em trabalhos de grande extensão, de largura de faixa de rodagem reduzida e/ou com
fraca visibilidade, considerar a presença de trabalhadores munidos de raquetas para
comandarem alternadamente a circulação.

 Em trabalhos que, pela sua localização, tráfego intenso, ou de visibilidade reduzida, se
constitua de riscos acrescidos de acidentes, a sinalização deverá ser complementada
com equipamento luminoso intermitente, durante a noite e durante o dia se a visibilidade
for reduzida.

 Assegurar a sinalização das máquinas intervenientes nos trabalhos com baias
direccionais ou de posição colocadas na frente e na retaguarda.

 Não é permitida a aproximação de pessoas estranhas às zonas de intervenção de
máquinas.

 Assegurar-se que as luzes rotativas instaladas nos veículos estão funcionais e que a
sinalização rectro-reflectora instalada em alguns veículos está em boas condições.

 Todos os colaboradores que intervêm de alguma forma na zona de trabalhos devem
vestir o colete de classe 2 normalizado pela EN 471. Por razões de segurança e porque o
exemplo é muito importante para os trabalhadores, quando as chefias e técnicos visitam
os locais de trabalho devem também vestir o colete de classe 2.
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 A sinalização rodoviária com tripé é susceptível de tombar em caso de vento forte, por
isso devem ser colocados contra-pesos nos sinais, de forma a garantir que se encontram
sempre visíveis.
5. Sinalização e Dispositivos Complementares

Deve existir sinalização rodoviária diversa assim como dispositivos complementares
utilizados para sinalizar obras na via pública.
Os sinais devem estar em boas condições de conservação.
Alerta-se que os sinais deformados, descoloridos, danificados ou invisíveis de noite podem
equivaler a "falta de sinalização", com todas as consequências inerentes para a segurança.
Sinais de obrigação e proibição e aviso de perigo

6. Sinalização de trabalhos na via pública

Apresentam-se de seguida exemplos de sinalização e delimitação de trabalhos na via
pública, passíveis de ocorrer em trabalhos levados a cabo por esta Empresa na área do
Município de Portimão.
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A colocação dos sinais deve ser feita pela ordem por que serão vistos pelo utilizador da via,
começando pela faixa contrária, não directamente afectado pelos trabalhos.
Depois de acabados os trabalhos e removidos todos os materiais que possam afectar a
circulação na via, os sinais devem ser retirados pela ordem inversa da colocação.
6.1 Abertura de vala numa localidade, com ocupação total do passeio

Sempre que os trabalhos comprometam a circulação de peões no passeio, ou não esteja
garantida a segurança de peões, por insuficiência de espaço, deve-se estabelecer, do
mesmo lado da via, um caminho alternativo, delimitado de ambos os lados de forma a
possibilitar a passagem de peões em segurança.
Como alternativa, e no caso de a vala se encontrar localizada entre duas passadeiras para
peões, colocar antes e depois da vala um painel com a indicação "Peões – circulem pelo
passeio oposto".
Se com as protecções se ocupar também a via, deve-se colocar ainda o sinal "Obrigação de
contornar a placa ou obstáculo".

6.2 Sinalização de abertura de uma vala, ocupando parcialmente o passeio

A abertura de uma vala em ambiente urbano deve ser sempre devidamente sinalizada quer
seja no passeio ou directamente na via. Quando se verificar a ocupação parcial do passeio
deve proceder-se à colocação de uma rede, fita, fixada em apoios adequados, ou barreira
delimitadora em metal circundando toda a abertura.
Para qualquer das alternativas, deve ficar, no mínimo, a 65cm de espaço livre para o trânsito
de peões. Em caso de utilização de prumos de ferro, estes devem ser complementados
com “cogumelos” de protecção
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Exemplo correcto:

6.3 Sinalização da existência de uma vala na berma de uma estrada

Mesmo nos casos em que a abertura de vala ocorra na berma da estrada e não ocupe a via,
deve-se colocar sinais de trânsito, porque se verifica normalmente movimentação de
máquinas pesadas.
Deve-se sinalizar a zona com o sinal de indicação de “Trabalhos na estrada”, apenas no
sentido do transito, logo seguido de sinal de obrigação de contornar placa ou obstáculo,
colocando, paralelamente à berma da estrada, cones espaçados entre si, de 70 a 100 cm.

6.4 Sinalização de vala com deslocação do eixo da via numa localidade

Sempre que o espaço livre, entre a vala e o passeio oposto for superior ou igual a 5,80
metros e se justifique a deslocação temporária do eixo da via, deve-se proceder do seguinte
modo:
No sentido do trânsito deve colocar-se o sinal de “trabalhos na via”, no mínimo a 30 metros
da zona de obra;
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Delimitar a frente e lados da vala com baias de protecção;
Sinalizar a vala utilizando os sinais de “obrigação de contornar a placa ou obstáculo”,
colocado obliquamente;
Ao longo de todo o comprimento da vala do lado do passeio deve colocar-se rede, fita ou
corrente delimitadora
Em intervalos de 3 metros devem ser colocados cones definindo o novo eixo da via.
6.5 Sinalização de vala obrigando ao deslocamento do eixo da via fora da localidade

Situação em idêntica ao exemplo anterior, considerando à mesma a deslocação do eixo da
via igual ou superior a 5.80metros fora das localidades e se justificar a deslocação
temporária do eixo da via, deve-se proceder do seguinte modo:

-

Colocar a montante e a jusante da zona da obra o sinal de “trabalhos na via” a
pelo menos 150 metros, o sinal a jusante deve ser colocado na faixa de rodagem
obstruída, na berma.

-

Colocado de forma oblíqua em intervalos de alguns metros devem colocar-se sinais
de “obrigação de contornar a placa ou obstáculo”.

-

Deve-se após o sinal de “trabalhos na via” colocar sinais de limitação de
velocidade degressiva apropriados às características da via.

-

Delimitar a vala de forma contínua de frente e lado com baias.

A definição do novo eixo da via deve sinalizar-se com cones colocados em intervalos
com cerca de 3 metros.
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6.6 Sinalização de trabalhos nas proximidades de curvas ou lombas

Todos os trabalhos executados na via próximos de curvas ou lombas, constituem um factor
de risco acrescido tanto para trabalhadores como para os próprios utentes da via, tornandose assim indispensável ter o máximo cuidado na sinalização do local de trabalho, avaliando
cuidadosamente as características da via e do tráfego.
Será de considerar a implementação de uma repetição da sinalização de aproximação na
faixa de rodagem oposta à da vala.
Quando a visibilidade for reduzida, ou se preveja que possa ser reduzida, deve-se
proceder à colocação de dispositivos luminosos nos vértices do primeiro sinal.

A representação gráfica que a seguir se apresenta, exemplifica uma das situações mais
correntes.
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6.7 Sinalização em meio urbano, redução da via para menos de 5,80 m com vala
localizada directamente na estrada

Nos exemplos anteriores abordaram-se as regras a aplicar quando a redução da via é
superior a 5,80 m. No entanto há trabalhos que obrigam a que o espaço livre para circulação
seja inferior a 5,80 mas superior a 2,90 m, nesses casos devem levar-se em consideração
outras regras.
Se a faixa de rodagem for inferior a 5,80 m mas superior a 2,90 m, a circulação nos dois
sentidos pode fazer-se alternadamente, se a mesma tiver uma largura inferior a 2,30 m, deve
interromper-se o trânsito e estabelecer um caminho alternativo.
Registe-se como exemplo no caso de a largura de uma faixa de rodagem situar-se entre
2,90 m e 5,80 m como ilustra a figura. Deve-se:

-

Colocar o sinal “trabalhos na via”.

-

Colocar a seguir ao sinal “trabalhos na via”, sinais de limitação de velocidade
degressiva adequada às características da via.

-

Colocar o sinal de “dar prioridade nas passagens estreitas”

-

Sinalizar a vala com “sinais de obrigação de contornar placas ou obstáculos”
dispostos oblíquamente.

-

Delimitar toda a frente e lado da vala com baias

6.8 Sinalização da redução de via para menos de 5,80 metros fora das localidades

Há situações em que o espaço ocupado pela obra, entre valas, protecções e máquinas,
reduz o espaço útil para a circulação rodoviária para menos de 5,80metros, mas ainda assim
igual ou superior a 2,90 m. Nestes casos, a circulação pode fazer-se num único sentido
alternadamente. Caso a largura da faixa seja inferior a 2,30metros o trânsito deve ser
automaticamente interrompido e definido um novo itinerário.
No lado dos trabalhos deve implementar-se a sinalização do seguinte modo:
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-

Colocar o sinal “trabalhos na via”.

-

Colocar a seguir ao sinal “Trabalhos na via”, sinais de limitação de velocidade
degressiva adequada às características da via.

-

Colocar o sinal de “prioridade nas passagens estreitas”

-

Sinalizar a vala com “sinais de obrigação de contornar placas ou obstáculos”
dispostos oblíquamente.

-

Delimitar toda a frente e lado da vala com baias

-

No lado oposto dos trabalhos para além do sinal de “trabalhos na via” deve-se
colocar o sinal “prioridade nas passagens estreitas”.

Nas vias com maior fluxo de trânsito poderá ser necessário colocar um ou eventualmente
dois trabalhadores a controlar o trânsito com raquetas de sinalização.
7. Visibilidade nocturna dos estaleiros e dos obstáculos na estrada
Todos os trabalhos executados de noite ou que permaneçam vedados durante a noite, em
situações de escassa visibilidade, os executantes, os trabalhos, as valas, os entulhos
removidos, as barreiras, os sinais, os veículos parados na estrada, etc., deverão ser
facilmente visíveis.
Devem, neste casos ser utilizados os cones de sinalização em material retro-reflector.
Por outro lado, as baias dispostas ao longo do sentido do trânsito devem possuir dispositivos

luminosos de luz fixa ou intermitente.
O Código da Estrada prescreve que a frente dos estaleiros deve ser iluminada com
dispositivos de luz amarela. Considerando que, de noite ou em condições de escassa
visibilidade, as luzes em questão podem ser insuficientes, aconselha-se a utilização de
dispositivos luminosos de luz intermitente.
Todos os intervenientes deverão usar obrigatoriamente o colete de classe 2, ou a
Parka também de classe 2, ambos normalizados pela EN 471.
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8. Sinalização de trabalhos de curta duração que obriguem à imobilização de veículos
na faixa de rodagem
Este capítulo respeita a todos os trabalhadores que, no desempenho das suas funções, tenham
de imobilizar uma viatura na via pública. Nestes casos a imobilização de veículos nas faixas de
rodagem do concelho de Portimão, deve ocorrer por imperativa e absoluta necessidade sempre
que seja impossível estacionar o veículo.

 Se for possível estacionar devidamente o veiculo, mas ainda assim o colaborador tiver
que desempenhar qualquer tarefa na faixa de rodagem, deve vestir o colete de classe 2
(EN471),

 Se não for possível estacionar o veículo devidamente, devem ser ligados os piscas,
accionada a luz rotativa amarela no topo do veículo, e deve ser usado o colete integral de
classe 2 (EN 471).
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ANEXO XI
Plano e Controlo de Protecções Colectivas
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PLANO DE PROTECÇÕES COLECTIVAS
Fazer Prevenção Colectiva, significa conceber, corrigir e adoptar medidas técnicas a nível de
estruturas de edifícios, máquinas, ambiente e métodos de trabalho, para que sejam garantidas
condições de Salubridade e Segurança nos locais de trabalho, de modo a permitirem o
desenvolvimento de uma actividade profissional normal sem perigos para a saúde dos
trabalhadores.
A Protecção Colectiva quando bem aplicada, evita sempre acidentes de grande gravidade.
Deve ser dada preferência à prevenção colectiva.
Neste plano, são definidas as medidas de protecção colectivas a utilizar, tendo em
consideração todas as informações constantes:



Projecto



Métodos e Processos Construtivos Previstos



Condicionantes que o próprio estaleiro Implica.
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ANEXO XII
Plano e Controlo de Protecções Individuais

EMARP,EM,SA - Gabinete de Segurança e Saúde do Trabalho

76

PLANO DE PROTECÇÕES INDIVIDUAIS

No cumprimento das suas obrigações todas as entidades empregadoras fornecerão aos seus
trabalhadores os Equipamentos de Protecção Individual necessários, cabendo a estes a
responsabilidade pela sua utilização.
É OBRIGATÓRIO:
- O uso de capacete em todos os locais da obra;
- O uso de botas de segurança (S3) com palmilha e biqueira de aço em todos os locais da
obra;
- O uso de luvas sempre que os trabalhos a executar assim o obrigue (quando há risco de
ferimento das mãos, para evitar doenças de pele e nos trabalhos com equipamentos que
transmitem vibrações);
- O uso de máscaras respiratórias adequadas nos locais onde existam gases, poeiras, fumos
ou outras partículas em suspensão;
- O uso de óculos de protecção ou écrans sempre que haja risco de projecção de limalhas,
poeiras, líquidos cáusticos para os olhos, ou em tarefas onde se verifique o risco para a
visão;
- O uso de protectores auriculares sempre que o trabalho seja feito em ambiente ruidoso;
Os empreiteiros e subempreiteiros terão que apresentar o registo da entrega de todo o
equipamento de protecção distribuído a cada trabalhador de modo a responsabilizá-lo e a
motivá-lo na sua utilização. Poderão utilizar a minuta que se segue:
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Distribuição de EPI

Dono da Obra:
Obra:
Empreiteiro:
Sub Empreiteiro:

Nome do Trabalhador: ______________________________________________________Número_________
Refª

Designação do EPI

Riscos (1)

(1) Indicar códigos de acordo c/ tabela abaixo
trabalhador
(3) Assinatura de quem recebe

Recepção (2)
Data:
____/____/________
Ass.:
__________________
Data:
____/____/________
Ass.:
__________________
Data:
____/____/________
Ass.:
__________________
(2) Assinatura do

Devolução (3)
Data:
____/____/________
Ass.:
__________________
Data:
____/____/________
Ass.:
__________________
Data:
____/____/________
Ass.:
__________________

Riscos a Proteger
1- Quedas em altura
2- Quedas ao mesmo nível
3- Quedas de objectos
4- Queda por escorregamento
5- Objectos pontiagudos ou cortantes
6- Esmagamento do pé
7- Torção do pé
8- Choque ao nível dos maléolos
9- Choque ao nível do metatarso
DECLARAÇÃO

10- Choque ao nível da perna
11- Pancadas na cabeça
12- Cortes
13- Estilhaços
14- Entalamentos
15- Electrocussão
161718-

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecção Individual acima mencionados, comprometendo-me a
utilizá-los correctamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-los e mantê-los em bom estado,
e a participar todas as avarias ou deficiências de que tenha conhecimento.
Data: _____/_____/_______
Ass:
____________________________________________
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Os equipamentos abaixo mencionados são específicos para protecção das respectivas
partes do corpo humano:
PARTE DO CORPO A
PROTEGER
- CABEÇA

- OUVIDOS

- OLHOS E ROSTO

- VIAS RESPIRATÓRIAS

- MÃOS E BRAÇOS

- PELE

- TRONCO E ABDÓMEN

- PÉS E PERNAS

- CORPO INTEIRO

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
- Capacete de protecção;
- Coberturas de protecção da cabeça.
- Tampões para os ouvidos;
- Capacetes envolventes;
- Protectores auriculares;
- Protectores contra o ruído.
- Óculos com aros;
- Óculos isolantes;
- Escudos faciais;
- Máscaras e capacetes para soldadura.
- Aparelhos filtrantes;
- Aparelhos isolantes com aprovisionamento de ar.
- Luvas contra agressões mecânicas;
- Luvas contra agressões químicas;
- Luvas para electricistas anti térmicas;
- Mangas protectoras;
- Punhos de couro.
- Cremes de protecção.
- Coletes, casacos e aventais de protecção contra agressões;
- Coletes, casacos e aventais de protecção contra agressões
mecânicas;
- Coletes, casacos e aventais de protecção contra agressões
químicas;
- Cintos de segurança do tronco.
- Sapatos de salto raso;
- Botas de segurança;
- Sapatos com biqueira de protecção;
- Sapatos com sola anti-calor;
- Sapatos e botas de protecção contra o frio;
- Sapatos e botas de protecção contra o calor;
- Sapatos e botas de protecção contra as vibrações;
- Sapatos e botas de protecção anti-estáticas;
- Sapatos e botas isolantes;
- Joelheiras;
- Protectores amovíveis do peito do pé;
- Polainas;
- Solas amovíveis anti-calor;
- Solas amovíveis anti-perfuração;
- Solas amovíveis anti-transpiração.
- Cintos de segurança;
- Vestuário de trabalho (fato tipo de macaco);
- Vestuário de protecção contra agressões mecânicas;
- Vestuário de protecção contra agressões químicas;
- Vestuário de protecção contra o calor;
- Vestuário de protecção contra o frio;
- Vestuário anti-poeira;
- Vestuário e acessórios fluorescentes de sinalização;
- Coberturas de Protecção.

EMARP,EM,SA - Gabinete de Segurança e Saúde do Trabalho

79

ANEXO XIII
Controlo de Subempreiteiros, Trabalhadores Independentes e Fornecedores
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CONTROLO DE SUBEMPREITEIROS E TRABALHADORES INDEPENDENTES
Segue-se a minuta utilizada para registos e controlo da documentação relativa a todos os subempreiteiros e trabalhadores independentes que
permaneçam no estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas.
Identificação

Actividade a Desenvolver

Nome
Morada
Contacto
Cartão

Emitido

Categoria

Nome

n.º

em

Profissional funcionário

do Nacionalidade

B.I/Visto

Válido

N.º seg. N.º

Ficha de Pag.

n.º

até

social

Aptidão

Contrib.

EPI

Formação

Seg.
Soc.

Esta minuta serve apenas para controlo. Toda a documentação aqui referenciada será arquivada em pastas identificadas por subempreiteiro.
Após o registo dos dados é emitido um cartão de identificação o qual permite o acesso ao estaleiro.
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ANEXO XIV
Planos e Registos de Acções de Formação e Informação
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PLANOS

E

REGISTOS

DE

ACÇÕES

DE

FORMAÇÃO

E

INFORMAÇÃO

Acções de sensibilização
Antes da entrada no estaleiro, todos os trabalhadores deverão ser alvo de uma pequena
acção de acolhimento, ou seja, estas acções deverão ter uma componente geral e ao
mesmo tempo específica, nomeadamente, por incluir medidas de prevenção direccionadas
para a actividade de cada um.
Deve ser elaborado Pano de Acções de Sensibilização.
Plano de Acções de Sensibilização

Formação de
Grupos Alvo

Acolhimento

Condutores Manobradores

X

Pedreiros / Serventes

X

Todas as Outras Categorias

X

Sempre que se necessário serão dadas acções de formação no posto de trabalho.
Deverão ser incluídos neste anexo o conteúdo/material pedagógico das acções de
sensibilização referidas anteriormente.
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ANEXO XV
Sinistralidade Laboral
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SINISTRALIDADE LABORAL
Por cada acidente ocorrido no estaleiro será elaborado um registo.
O modelo a utilizar é o que se segue:

REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
OBRA: ________________________________________________________________ N.º ______
ENTIDADE EMPREGADORA: _____________________________________________________
COMPANHIA DE SEGUROS: __________________________ Apólice N.º.: _________________
DADOS DO SINISTRADO: Nome: __________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________
Estado Civil: ____________________________ Idade: ____________________
Sexo: __________________________________ Data de Admissão ao serviço: ____/____/_____
DADOS DO ACIDENTE:
Data e hora do acidente: ____/____/_____ às ____:_____h
Quantos sinistrados no acidente: _____________________________
Testemunhas: __________________________________________________________
Local do acidente:
□ Domicílio → Trabalho
□ Trabalho → Domicílio
□ Fora do estaleiro
□ Dentro do estaleiro
Onde: ____________________________________________
Breve descrição do acidente: ________________________________________________________
Medidas de Prevenção adoptadas: ____________________________________________________
Destino do sinistrado:
Data: ____/____/_____
□ Hospital __________________
CAUSA DO ACIDENTE
□ Contacto com substâncias nocivas □ Queda em altura
□ Atropelamento
ou radiações
□ Queda ao mesmo nível
□ Capotamento
□ Choque com objectos
□ Queda de objectos
□ Colisão de veículos
□ Esforço físico
□ Soterramento
□ Compressão por um objecto ou entre excessivo/Movimento falso
objectos
□ Explosão/Incêndio/Contacto com □
temperaturas extremas
□ Contacto com energia eléctrica
□
□ Intoxicação
TIPO DE LESÃO
□ Amputação
□ Electrocussão
□ Lesões múltiplas

____________
_____________

□
□
□
□

Asfixia
Concussão/Lesões internas
Contusão
Distensão

PARTE DO CORPO ATINGIDA:
□ Cabeça, excepto olhos
□ Olho (s)
□ Tronco, excepto coluna
□ Coluna

CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE:
□ Sem incapacidade

□
□
□
□

Entorse
Esmagamento
Ferida/Golpe
Fracturas

□ Luxação
□ Queimadura
□ Traumatismo
□

______________

□
□
□
□
□

Perna
Pé, excepto dedos
Dedo do pé
Localizações múltiplas

□ Membros superiores, excepto
braços, mãos e dedos
□ Braço (s)
□ Mão/ excepto dedos
□ Dedos da mão
□ Membros inferiores, excepto
pernas, pés e dedos

___________________

□ Incapacidade permanente _____%

□ Morte
OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________________________
ENCARREGADO
RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA
DIRECTOR DA OBRA
DATA: _____/_____/______
DATA: _____/_____/______
DATA: ____/____/_____
Ass.: _____________________
Ass.: _________________________
Ass.: __________________
□ Incapacidade temporária-Regresso ao trabalho em ____/____/____

EMARP, EM, SA - Gabinete de Segurança e Saúde no Trabalho

85

Deverá ser elaborado um quadro contendo a estatística da sinistralidade do
estaleiro.
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ÍNDICES DE SINISTRALIDADE

Mês

Nº médio de
Trabalhadores
Ano Mês Acum.

II =

Nº acidentes x 1000

Data

Homens-hora
Trabalhadores
Mês
Acum.

Nº Acidentes
Mortais
Não mortais
Mês Acum. Mês Acum.

IG =

Nº Trabalhadores

IF=

Nº acidentes x 1000 000
Nº Homens x horas trabalhadas

Nº dias
Perdidos
Mês
Acum.

Índice de
Incidência
Mês Acum.

Nº dias perdidos x 1000
Nº Homem x Horas Trabalhadas

ID =

IG x
1000
IF
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Nº dias perdidos
Nº acidentes
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Índice de
Frequência
Mês
Acum.

Índice de
Gravidade
Mês
Acum.

Índice de
Duração
Mês
Acum.

ANEXO XVI
Plano de Emergência
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PLANO DE EMERGÊNCIA
Em caso de acidente de trabalho de pequena gravidade, os trabalhadores do Empreiteiro,
Subempreiteiros ou Dono de Obra serão enviados para o Centro de Saúde/Hospital da região,
onde será prestada toda a assistência médica necessária.
Em caso dificuldade, contactar o INEM, Telefone n.º 112.
Sempre que ocorra qualquer acidente, o Coordenador de Segurança deverá ser avisado.
Primeiros Socorros
Existirá permanentemente na obra caixas de primeiros socorros destinadas a pequenos
curativos.

Plano de Combate a Emergências
Postura Correcta Perante a Ocorrência de um Acidente
Verificar antecipadamente se trabalha na obra alguém com o curso de socorrista no trabalho.
No caso de não existir socorrista, deverão ser amplamente divulgados os seguintes conselhos:
a) Mantenha a calma, não toque nem deixe tocar na (s) vítima (s), não lhe (s) dê nada a beber,
protege-a (s).
b) Suprima imediatamente a causa do acidente.
c) Chame os meios de socorro externos ao estaleiro.
d) Mantenha a calma não se esqueça de indicar correctamente os seguintes elementos:
- Entidade Empregadora
- A morada do local do acidente – Obra
- O nome da (s) vitima (s)
- A natureza do acidente
- O estado da (s) vítima (s)
- Acolha e guie os socorros externos até ao local do acidente.
Postura Correcta Perante a Ocorrência de um Incêndio
PROCEDIMENTOS GERAIS DE ACTUAÇÃO
a) Alertar os bombeiros
b) Dê em simultâneo o alarme
O alarme deve ser dado de forma:
- Progressiva (para diminuir o choque psicológico);
- Local, Sectorial ou Geral (consoante a gravidade do incêndio e as pessoas em risco);
- Inequívoca (não dar origem a dúvidas)
EMARP,EM,SA - Gabinete de Segurança e Saúde do Trabalho

89

c) Evacuar as pessoas em risco
- Deve ser dada prioridade à evacuação sobre o combate ao incêndio.
d) Iniciar o mais cedo possível as acções de combate ao incêndio
- Usando os meios de extinção adequados;
- Retirando materiais combustíveis do alcance do fogo;
- Procedendo ao corte de:
- Alimentação de combustíveis;
- Alimentação de energia eléctrica de acordo com as necessidades de segurança no
combate ao incêndio;
e) Analisar constantemente a situação
f) Preparar e facilitar o acesso aos bombeiros
- Colaborar com eles nas operações de combate ao incêndio.
As fichas de segurança que se seguem poderão ser afixadas em locais estratégicos da
obra.

FICHA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA
Resposta a Emergências
DEFINIÇÕES
RESPOSTA A EMERGÊNCIAS – Estabelece as medidas a adoptar em matéria de primeiros socorros,
combate a incêndios e evacuação de trabalhadores;
PRIMEIRO SOCORRO – Primeiro auxílio que se presta a uma vítima de acidente ou doença súbita;
habitualmente não possui carácter definitivo, procura apenas afastar o perigo e evitar o agravar das
lesões, até que a vítima seja observada por profissionais da saúde;
HEMORRAGIA – Corrimento de sangue para fora do aparelho circulatório;
FERIDA – Esfoladela ou secção da barreira protectora constituída pela pele, com estragos mais ou
menos importantes em profundidade;
CONTUSÃO – Lesão corporal devida a pancada, usualmente sem ferida;
QUEIMADURA – Lesão nos tecidos provocada pelo calor, frio, electricidade, radiações ou substâncias
químicas corrosivas, variando de gravidade consoante a profundidade da lesão e a área do corpo
afectada;
TONTURA – Perda momentânea do equilíbrio. Pode cair mas não perde o sentido do que aconteceu;
DESMAIO – Perda momentânea da consciência que não dura mais que alguns minutos;
LOMBALGIA – Dor súbita nas costas que surge habitualmente após esforço ou torção rápida;
TRAUMATISMO – Rotura dum osso em dois ou mais fragmentos.
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DAR O ALERTA DE ACIDENTE COM VITIMAS
- Deve ligar o 112;
- Deve-se identificar indicando o nome e função;
- Deve indicar a localização do estaleiro;
- Deve indicar a natureza do acidente;
- Deve indicar o número de vítimas e lesões observadas;
- Deve, consoante a lesão observada, dar outras indicações complementares;
- Não deve exagerar nas informações. Deve ser realista e conciso;
- Depois de desligar, deve mandar um trabalhador para a entrada do estaleiro de forma a indicar à
ambulância o caminho mais rápido até à(s) vitima(s).

REGRAS GERAIS DE ACTUAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE
- Deve afastar o perigo da(s) vitima(s) ou a(s) vitima(s) do perigo, de modo a evitar novo acidente ou o
agravamento do estado do sinistrado;
- Deve examinar a vitima e alertar, conservando o sangue frio, fornecendo as informações necessárias
de modo objectivo e conciso;
- Se houve queda do sinistrado, com provável traumatismo da coluna vertebral, não deve movimentar a
vítima;
- Se o acidente ocorreu num nível diferente do nível da soleira e as vítimas apresentam sintomas de
lesão na coluna, prepare os meios de evacuação (grua ou outros equipamentos) mas não desloque a
vitima até à chegada dos bombeiros;
- O socorrista deve limpar cuidadosamente as mãos (lavar com sabão e posteriormente desinfectar com
álcool), antes de iniciar qualquer tratamento;
- Se, quando se der a ocorrência do acidente não se encontrar no estaleiro nenhum socorrista disponível,
deve seguir as regras de actuação que se descrevem de seguida.

NOÇÕES GERAIS DE PRIMEIROS SOCORROS
FERIDA LIGEIRA
- Deve lavar a ferida do centro para a periferia;
- Deve desinfectar usando compressas (não utilize algodão) com água oxigenada, que ajuda a estancar
o sangue, e posteriormente com Bétadine;
- Deve cobrir a ferida com um penso ou com compressa (maior que a ferida e adesivo);
FERIDA PROFUNDA
- Se houver algum objecto espetado profundamente, não o deve retirar. Deve proteger a ferida com um
penso que exceda os seus limites;
- Se não parar de sangrar, deve colocar um penso de compressas e comprimir com a mão. Se o primeiro
penso encharcar de sangue, coloque o segundo penso sem retirar o primeiro;
- Deve providenciar o transporte para o hospital;
- Algumas feridas que podem parecer benignas, devem ser observadas por profissionais de súde se
estiverem localizadas, por exemplo:
 Sob as unhas;
 Ao nível das articulações;
 Picadelas profundas (pregos, espinhas…);
 Nos olhos ou na sua proximidade;
 Nos lábios.
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CONTUSÃO
- Se a contusão é na cabeça informar o 112: se a vitima perdeu os sentidos, se a vitima se encontra mal
disposta ou se a vitima perdeu sangue pelo nariz, ouvidos ou boca;
- Acompanhar a vitima, falando com ela até à chegada da ambulância;
- Se a contusão não for tão grave, deve colocar gelo dentro de um saco de plástico, envolver num pano e
colocar sobre a contusão durante cinco minutos (não deve colocar gelo nas pontas dos dedos ou outras
extremidades).
INTOXICAÇÃO DEVIDA À UTILIZAÇÃO DE SOLVENTES
- Se houve inalação, deve retirar a vítima da zona contaminada e conduzi-la para o ar livre;
- Se houve contacto com a pele, deve lavar a zona contaminada com água e sabão;
- Se houve contacto com os olhos, deve lavar os olhos em água corrente durante 15 minutos;
- Se houve ingestão acidental, deve transportar a vitima de imediato ao hospital. Não deve fornecer à
vítima álcool ou gordura nem provocar o vómito.
QUEIMADURA
- Deve deixar correr água fria (que seja potável) durante 5 a 10 minutos para arrefecer a pele;
- Deve retirar anéis, relógios, pulseiras ou qualquer outra peça apertada da zona antes que esta possa
começar a inchar;
- Não deve rebentar bolhas nem retirar qualquer pedaço de pele;
- Não deve usar desinfectantes, pós, óleos, ou outros produtos;
- Deve cobrir a queimadura com compressas esterilizadas;
- Consoante a gravidade da queimadura, deve recorrer ao posto de socorros mais próximo ou ao
hospital. As queimaduras requerem cuidados de profissionais da saúde;
- No caso de queimaduras mais extensas, não deve retirar a roupa ao sinistrado. Deve cobrir a
queimadura com um lençol limpo e arrefecer com água ou soro fisiológico. Transportar de imediato ao
hospital;
- No caso da queimadura na face, deixar igualmente correr água. Não deve deixar a vitima esfregar os
olhos. Transportar de imediato ao hospital.
TONTURA OU DESMAIO
- Se a vitima tem falta de equilíbrio, deve ajudá-la a sentar, inclinada para a frente com a cabeça entre os
joelhos;
- Deve aconselha-la a respirar fundo;
- Se estiver inconsciente (mas a respirar normalmente) ou não se equilibrar sentada, deitar de costas
com as pernas mais elevadas que o resto do corpo;
- Deve desapertar as peças de roupa justas ao corpo na cintura e pescoço;
- Quando recuperar, deve ajuda-la a sentar lentamente;
- Deve dar bebida açucarada;
- Se a vítima não recuperar a consciência ou após um período de 20 minutos ainda apresentar sinais de
debilidade, deve recorrer ao hospital mais próximo.
CORPOS ESTRANHOS, SÓLIDOS OU LÍQUIDOS, NOS OLHOS
- Não deve tentar remover poeiras ou outras impurezas;
- Deve lavar o olho com água corrente (potável);
- Consoante a gravidade aparente da vítima deve recorrer ao centro de saúde ou ao hospital.
LOMBALGIA
- Deve ajudar a vítima a voltar à postura erecta mas sem a forçar;
- Deve recorrer ao hospital mais próximo.
TRAUMATISMO DOS OSSOS OU ARTICULAÇÕES
- Deve imobilizar o membro traumatizado, de forma a diminuir a dor e evitar o agravamento da lesão;
- A imobilização deve ser efectuada numa zona extensa, englobando as articulações anterior e posterior
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da zona afectada, na posição menos dolorosa;
- A imobilização deve ser efectuada com recurso aos seguintes materiais:
 Talas da caixa de primeiros socorros;
 Cabo de ferramentas;
 Ramos de árvores;
 Ripas ou outros elementos de construção;
 Deve recorrer ao hospital mais próximo.
INSOLAÇÕES
- Deve ajudar a vítima a sentar-se, ao abrigo do sol e do calor, se possível num local fresco e arejado;
- Deve ajudar a vitima a desapertar a roupa;
- Se a vitima estiver bem consciente, dar água fresca em pequenas quantidades;
- Aplicar compressas frias ma cabeça e nas extremidades dos membros;
- Consoante a gravidade aparente da vítima deve recorrer ao posto de socorros ou hospital mais
próximos.

ACTUAÇÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO
DAR O ALERTA DE INCÊNDIO:
- Deve ligar para o quartel de bombeiros;
- Deve-se identificar indicando o nome e função;
- Deve indicar a localização do estaleiro;
- Deve indicar a localização e características do fogo (que materiais estão a arder e em que
quantidades);
- Deve indicar se há feridos (e, em caso afirmativo, o número de vítimas e lesões observadas);
- Não deve exagerar nas informações. Deve ser realista e conciso;
- Depois de desligar, deve mandar um trabalhador para a entrada do estaleiro de forma a indicar aos
bombeiros o caminho mais rápido até ao incêndio.
REGRAS GERAIS DE ACTUAÇÃO
- Deve evitar o pânico e a sua propagação, actuando com calma e determinação;
- Deve dar imediatamente o alarme, avisando todos os colegas que se encontrem nas proximidades;
- Deve dar prioridade à evacuação relativamente ao combate ao incêndio;
- Deve alertar os bombeiros com a maior brevidade possível;
- Deve dar início ao combate ao incêndio com os meios existentes no estaleiro, sem correr riscos
desnecessários;
- Deve retirar os materiais combustíveis das zonas adjacentes;
- Deve actuar em equipa, às ordens dos mais calmos e preparados;
- Após a chegada dos bombeiros deve colaborar com eles, obedecendo às suas instruções;
- Não deve usar água para apagar fogos junto a equipamentos ou instalações eléctricas;
- No caso de mangueiras maleáveis, não deve abrir a água sem que as mangueiras estejam
completamente esticadas;
- Não deve dirigir o jacto de água para o alto das chamas;
- O incêndio só se deve considerar extinto quando for essa a indicação dos bombeiros.
REGRAS DE USO DOS EXTINTORES
- Deve certificar-se de que o extintor é adequado e que sabe manejá-lo;
- Não deve desperdiçar a carga dos extintores. Tenha em conta que a carga de um extintor de pó
químico de 6 kg demora, aproximadamente, 10 a 14 segundos a descarregar;
- Retire o selo ou cavilha de segurança;
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- Pegue no extintor com uma das mãos e no difusor com a outra;
- Aproxime-se de costas para o vento e de modo progressivo e cauteloso;
- Dirija o jacto para a base das chamas, aproximando-se o mais possível das chamas sem correr riscos.
Não desperdice o agente extintor descarregando-o de qualquer forma ou a grande distância;
- Deve abastecer-se de extintores de outras zonas, reunindo um número de extintores que, no mínimo
lhe permitam controlar a propagação do fogo até à chegada dos bombeiros.

OBRA

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
SOS – NÚMERO NACIONAL DE SOCORRO

112

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO

282420130

INTOXICAÇÕES

808250143

GNR

282 417217

POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

282450580

HOSPITAL DO BARLAVENTO ALGARVIO

282 460300

CENTRO DE SAÚDE DE PORTIMÃO

282412272

ÁGUA

282 400260

ELECTRICIDADE

800 506 506

COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA
RESPONSÁVEL DE OBRA
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ANEXO XVII
Acções de Avaliação
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ACÇÕES DE AVALIAÇÃO
A obra deve ser acompanhada por Técnico de Segurança e as não conformidades
observadas serão registadas no modelo que se segue (modelo de inspecção de segurança).
No final da visita, é entregue uma cópia das não conformidades detectadas ao encarregado.
Posteriormente será efectuada uma comunicação de serviço onde são comunicadas as
situações irregulares (com fotografias em anexo) detectadas durante a visita e, sugeridas
as medidas para a sua correcção, bem como o respectivo prazo para a sua implementação.

Modelo de Inspecção de Segurança
INSPECÇÃO DE SEGURANÇA N.º _____
OBRA:
LOCALIDADE:

Pág. ______/______

DONO DE OBRA:

NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS ___________________

MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR

Prazo para Implementação:

Data Efectiva da Regularização:

, ___ de _____________ de 20__

Das ___h às _____ h

ENCARREGADO
_________________________

Técnico SHT
__________________________
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Relatórios de Monitorização
Sempre que se justifique serão realizados relatórios de monitorização da poluição sonora.

Reuniões de Segurança
Sempre que se justifique serão efectuadas reuniões de segurança entre o Coordenador de
Segurança, Técnico de Segurança, o Director de Obra e os Encarregados. Nestas reuniões
serão analisados os relatórios mensais de segurança, nomeadamente,

as não

conformidades que ocorreram com mais frequência, bem como situações que continuam por
corrigir.
Estas reuniões devem ser registadas através da redacção de acta.
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ANEXO XVIII
Plano de Actualização da Compilação Técnica
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PLANO DE ACTUALIZAÇÃO DA COMPILAÇÃO TÉCNICA
Toda a documentação respeitante à actualização da compilação técnica será reunida pela
Entidade Executante, arquivada em dossier e remetida à EMARP.
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ANEXO XIX
Registos da Coordenação de Segurança de Obra
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ANEXO XX
Recomendações Técnicas
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ANEXO XXI
Diversos
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